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มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑ 

 

 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

และคณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพัทลุง 
เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  

และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวมกับคณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง และองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช  กําหนดจัดงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานวิชาการ  ตาม
โครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยจัดใหมีการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลผลิตของนักเรียน  การแสดงผลงานของครูและบุคลากรดานตางๆ ระหวาง วันที่ ๒๖–๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช   

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแตละฝาย  ดังน้ี 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา   

๑) นายพีระศักดิ์  หินเมืองเกา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) นายสน่ัน    ศิลารัตน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติหนาทีน่ายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓) ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช 
๔) ดร.เจียร  ทองนุน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 
๕) นายสันติ  แสงระวี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
๖) นายประจักษ  ชางเรือ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
๗) นายเสนอ   ทองจีน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 
๘) รศ.วิมล  ดําศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๙) นายสถิตย  ไชยรัตน อดีตเลขานุการกรมสามัญศึกษา 

๑๐) นายสุจินต  พิมเสน อดีตรองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช 
๑๑) พล.ต.ศรีศักดิ์ เลิศลํ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
๑๒) นายนริศ  ฤทธาภิรมย ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๑๓) พล.ต.ต.เกียรติพงศขาวสําอาง ผูบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔) พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 
๑๕) นายสมบูรณ  สวางวรชาติ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๑๖) นายวิมล  จํานงบุตร ผูแทน กคศ. ใน อกคศ.สพม.๑๒ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๗) นางสาววาริน  ชิณวงศ ประธานหอการคาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๘) นายสมประสงค ประสพสุข รักษาการหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๙) นางสาวเสาวลักษณ แหละบัง ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒๐) นายเสถียร  สุคนธ อดีตผูอํานวยการสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช/ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
๒๑) นางบุญงาม  ไชยรักษ อดีตผูอํานวยการสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช/ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 



                                                                                         
๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒ 

 

๒๒) นายทวีป  ปรีชา อดีตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
๒๓) นางอรุณ  นนทแกว อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๒๔) นายวิญู  ใจอารีย อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๒๕) นายภักดี  ชูหวาน อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๒๖) นายณรงค  ทองขาว อดีตผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๒๗) นายอุสาห  ศิวาโมกข อดีตผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
๒๘) นายสุรพล  หอมหวล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง 
๒๙) ผศ.ตรีพล  เจาะจิตต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๓๐) นายแข  นนทแกว อดีตประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๓๑) พ.ต.อ.อนันต  หริกจันทร นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๓๒) 
๓๓) 

พล.ต.อ.สุนทร  ซายขวัญ 
รศ.ดร.กัณตภณ หนูทองแกว 

นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโยธินบํารุง 

๓๔) นายอมร   วงศวรรณ ทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓๕) นายศุภโชค  เสือทอง ผูอํานวยการโรงเรียนจรัสพิชากร สังกัด สช. 
๓๖) นายสมวงศ  คิดใจเดียว ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาขุนพนม 

๒. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม รวมคิด  รวมแกปญหา  ประสานงานการ

ดําเนินงานกับคณะกรรมการทุกฝาย  ประกอบดวย    

๑) นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) ดร.พรศักดิ์  จินา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รองประธานกรรมการ 
๓) นายมนูญ  บุญชูวงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รองประธานกรรมการ 
๔) นายสุทัศน  แกวพูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รองประธานกรรมการ 
๕) นายจตุรงค  สุขแกว รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รองประธานกรรมการ 
๖) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๗) นายประดับ   แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๘) นายจําเนียร  รักใหม ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุง รองประธานกรรมการ 
๙) นายไพรัช  วงศนาถกุล ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 

๑๐) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๑๑) นายปรีชา  แรทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง รองประธานกรรมการ 
๑๒) นายส.สมบัติ มีสุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานกรรมการ 
๑๓) นายสุคนธ  แสงประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานกรรมการ 
๑๔) นายดําเนิน  มาทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา รองประธานกรรมการ 
๑๕) นายสน่ัน  พลรัฐธนาสิทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง กรรมการ 
๑๖) นายประเสริฐ  ชีใหม ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๑๗) นายสมนึก   รักดํา ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา กรรมการ 
๑๘) นายอําพล  ยะสะนพ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๑๙) นายชาติชาย  ทองเล่ียมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๐) นายธํามรงค  มาสิงค ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการ 
๒๑) นางสาวรัตนาภรณ  เขียวบรรจง ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๓) นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน กรรมการ 
๒๔) นายสุวัฒน  คนซ่ือ ผูอํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา กรรมการ 
๒๕) นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการ 
๒๖) นายวิเชียร  วงศแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 
๒๗) นายวิเชียน  ชนะราวี ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ 
๒๘) นายอนันต  ปยวัชรพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ กรรมการ 



                                                                                         
๓ 
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๒๙) นายวิสุทธ์ิ  พิชัยยุทธ ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ กรรมการ 
๓๐) นายพงคสิทธิ สิริกาญจน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค กรรมการ 
๓๑) ดร.สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 
๓๒) นายสุรชัย  ทองพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
๓๓) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม กรรมการ 
๓๔) นายนันทวัฒน  ชัยวิชิต ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กรรมการ 
๓๕) นายวัฒนา  ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการ 
๓๖) นายเอกรัฐ  เพ็งจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการ 
๓๗) นางจิราพร  รัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา กรรมการ 
๓๘) นายจําเริญศักดิ์  แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
๓๙) นายสุนันท  กลับขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 
๔๐) นายเฉลิมพงศ  ชวยคุม ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง กรรมการ 
๔๑) นายสถิต  รัตนบุร ี  ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ กรรมการ 
๔๒) นายไกวัล   เสริมแกว ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการ 
๔๓) นายคีรี  มากสังข ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร กรรมการ 
๔๔) นายปราโมทย พรหมนิล ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการ 
๔๕) นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ กรรมการ 
๔๖) นายกําพล  ทองอยู ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการ 
๔๗) นายนราวุธ  สุจิตะพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล กรรมการ 
๔๘) นายฐนกรพล  บุรีแสง ผูอํานวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา กรรมการ 
๔๙) นายเฉลิมชัย จิตสํารวย ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรรมการ 
๕๐) นายประโยชน  ชัยณรงค ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม กรรมการ 
๕๑) วาที่ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ 
๕๒) นายสมมุง  หนูพยันต ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ 
๕๓) นายอนันต  รักษศรีทอง ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการ 
๕๔) นายสมพงษ  ปานหงส ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร กรรมการ 
๕๕) นายสิทธิพร  นิลพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ กรรมการ 
๕๖) นายประพฤติ  วงศชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการ 
๕๗) นายจีรวิทย  ม่ันคงวัฒนะ ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง กรรมการ 
๕๘) นายวิชัย  สุขพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค กรรมการ 
๕๙) นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค กรรมการ 
๖๐) นายศรีวิชัย  คงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคี กรรมการ 
๖๑) นายธวัช  คํานวณ ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค กรรมการ 
๖๒) นายอรุณ  พงศเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล กรรมการ 
๖๓) นายพีระพงษ  สองวิหค ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค กรรมการ 
๖๔) นายพยัส  คีรีพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ กรรมการ 
๖๕) นายปชานนท  ชนะราวี ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค กรรมการ 
๖๖) นายสุนทร  เพชรด ี ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการ 
๖๗) นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย กรรมการ 
๖๘) นายสมมาศ  หนูแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล กรรมการ 
๖๙) วาที่ ร.ต.สมพร  แกวคง ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ กรรมการ 
๗๐) นายสมปอง  ภักดีกิจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะวิทยา กรรมการ 
๗๑) นางวิมพวิภา  รักสม ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค กรรมการ 
๗๒) นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๙ กรรมการ 
๗๓) นายสาวิทย  บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง กรรมการ 
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๗๔) นายนิวัฒน  พูลจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนควนขนุน กรรมการ 
๗๕) นายจบ  แกวทิพย ผูอํานวยการโรงเรียนตะโหมด กรรมการ 
๗๖) นายสมจิต  จุลพูล ผูอํานวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม กรรมการ 
๗๗) นายสมคิด  ทองสง ผูอํานวยการโรงเรียนบางแกวพิทยาคม กรรมการ  
๗๘) นายเอกสิทธ์ิ  โศภิษฐิกุล ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุร ี กรรมการ 
๗๙) นายสมโชค  วรรณเวช ผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต กรรมการ 
๘๐) นายกิตติพันธ  ติยัพเสน ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต กรรมการ 
๘๑) นายสมบูรณ  ขุนทิพย ผูอํานวยการโรงเรียนพนางตุง กรรมการ 
๘๒) นายปวิช  เลือดฉิม ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน กรรมการ 
๘๓) นายเอนก  พรมชาติ ผูอํานวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคม กรรมการ 
๘๔) นายภาส  วุนบัว ผูอํานวยการโรงเรียนดอนศาลานําวิทยา กรรมการ 
๘๕) นายประภาส  พรหมแกว ผูอํานวยการโรงเรียนปญญาวุธ กรรมการ 
๘๖) นายพิชัย  บุษรารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม กรรมการ 
๘๗) นายสมใจ  บุญเรืองขาว ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา กรรมการ 
๘๘) นายวิรัตน  บัวขาว ผูอํานวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม กรรมการ 
๘๙) นางอุไร  พรหมปาน ผูอํานวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา กรรมการ 
๙๐) นายมณี  เรืองแกว ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชัยสน กรรมการ 
๙๑) นายสมพร  กาญจนพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม กรรมการ 
๙๒) นายสมหมาย  กรดเต็ม ผูอํานวยการโรงเรียนประชาบํารุง กรรมการ 
๙๓) นางมาลี  แกวละเอียด ผูอํานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร กรรมการ 
๙๔) นายสุทิน ธาดาพรรษวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ กรรมการ 
๙๕) นายปรีชา  มากมณี ผูอํานวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร กรรมการ 
๙๖) นายสมพงศ บุญชะรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค กรรมการ 
๙๗) นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนปาบอนพิทยาคม กรรมการ 
๙๘) นายฉุชวิทยา  หนูฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร กรรมการ 
๙๙) นางละอองทิพย บุณยเกียรต ิ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการ 

๑๐๐) นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๑) นางศรีสมร  ชัยมุสิก ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๒) นางมันทนา  รัตนะรัต ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๓) นางเนตรชนก ศรีรัตน ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๔) นางชุติมา  พยุหกฤษ ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๕) ผูอํานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๐๖) ผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๐๗) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๐๘) นายไพบูลย  พรหมดํา ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๐๙) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑๐) นางอุษณยี  จันทรสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๑) นายประยูร   รักษกําเนิด ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๒) นายสงา  นาวารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๓) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๔) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนโศภณคณาภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๕) นางสุภาภรณ  คงคานนท ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๖) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๗) นายไตรรัตน  คงโต รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑๘) นายสามารถ  แตงอักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๑๑๙) นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๐) นายสันติกร  รักสองหมื่น รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๑) นางวันดี  ชูประจง รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๒) นายสมศักดิ์  คงแปน รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๓) นายมนตรี  หนูขจร รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๔) นายปรีดา  ภิรมรศ รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๕) นายบุญฤทธ์ิ  สมเขาใหญ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๖) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๗) นายวิเชียร  ปาณะพงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒๘) นายไตรรงค  สาดแว ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน  ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ 

๓.๑  ฝายจัดหารายได  มีหนาที่ วางแผนในการจัดหารายได  ดําเนินการหารายได  พิจารณางบประมาณใหกับ

คณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ และการแขงขันทักษะความสามารถนักเรียน ประกอบดวย 

๑)
๒)
๓) 

นายจตุรงค   สุขแกว 
ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร 
นายสนั่น  พลรัฐธนสิทธ์ิ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๒ 
ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง 
ประธานสหวิทยาเขตทุงสง 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ 

๔) นายประดับ  แกวนาม ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี กรรมการ 
๕) นายภักดี  เหมทานนท ประธานสหวิทยาเขตเบญจม กรรมการ 
๖) นายสุคนธ  แสงประทุม ประธานสหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ กรรมการ 
๗) นายปรีชา  แรทอง ประธานสหวิทยาเขตสตรีทุงสง กรรมการ 
๘) นายอนันต  ปยวัชรพันธุ ประธานสหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรต ิ กรรมการ 
๙) นายวัฒนา  ลาชโรจน ประธานสหวิทยาเขตทุงใหญ กรรมการ 

๑๐) นายสมนึก  รักดํา ประธานสหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา กรรมการ 
๑๑) นายสุรชัย  ทองพันธุ ประธานสหวิทยาเขตชะอวด กรรมการ 
๑๒) นายวิเชียน ชนะราวี ประธานสหวิทยาเขตตนนํ้าตาป กรรมการ 
๑๓) นายเอกรัฐ  เพ็งจันทร ประธานสหวิทยาเขตรอนพิบูลย-จุฬาภรณ กรรมการ 
๑๔) นายดําเนิน  มาทอง ประธานสหวิทยาเขตสิชล-ขนอม กรรมการ 
๑๕) นายคีรี     มากสังข ประธานสหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง กรรมการ 
๑๖) นายสมมุง  หนูพยันต ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ 
๑๗) นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค กรรมการ 
๑๘) วาที่ร.ต.อัครเดช  สินภิบาล ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ 
๑๙) นายสุนทร  เพชรดี ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการ 
๒๐) นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ กรรมการ 
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔) 
๒๕) 
๒๖) 
๒๗) 
๒๘) 

นายพยัส  คีรีพันธุ 
นายพีระพงษ  สองวิหค 
นางวิมพวิภา รักสม 
นายประเสริฐ  ชีใหม 
นายไตรรัตน  คงโต 
วาที่ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ 
นางสะอ้ิงรัตน  สุวรรณวัชะกูล 

นางวรรณี  ธรรมชาติ 

ผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ 
ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค 
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง 
รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง 
ครูโรงเรียนโยธินบํารุง 
ครูโรงเรียนโยธินบํารุง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๙) นายวิชาญ ศรีหะรัญ ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๐) นางสาวศิริวรางค เพชรศิลป ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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๓.๒  ฝายประชาสัมพันธ  มีหนาที่ ประชาสัมพันธงาน  ทําปายประกาศ  แผนผา  แผนพับ  โฆษณาประชาสัมพันธทาง

ส่ือ สถานีวิทยุ โทรทัศน Internet เวปไซด  แถลงขาวและปฏิบัติหนาที่พิธีกรประชาสัมพันธประจํากองอํานวยการทุกวัน  

ประกอบดวย 

๑) นายไพรัช  วงศนาถกุล ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๓) นายประดับ  แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๔) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๕) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๖) นายสมนึก  รักดํา ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธศึกษา รองประธานกรรมการ 
๗) นายสมปอง  ภักดีกิจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะวิทยา กรรมการ 
๘) นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการ 
๙) นางพันธิภา  รุจิวณิชยกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๑o) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๑) นางสาวชวนี  ปุริโสดม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๒) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๓) นางพัชรินทร  รัชชะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๔) นายนภัส เฮงศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๕) นางสาวสุวิมล อนทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๖) นางสาวนุชนารถ  ชูจันทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๗) นางสุพัตรา ศีรษะโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๘) นายนฤทธ์ิ จันมณี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๙) นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๐) นายวัชระ สมแปน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๑) นางสุชารัตน จันทรดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๒) นายชัยพร รัตนเวช ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๓) น.ส.ชนากานต คงทองสังข ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๔) นางสาวเสาวรธ เก้ือกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๕) นายธีระพล  เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๖) นางสาวนวรา  เลิศนอย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๗) นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๘) นางนงนภัส  ธีระปรีชากุล ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๙) นางนิธิมา ชิดเขียว ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๐) นางหทัยวรรณ  ชวยชัย ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๑) นายอรรถชัย  ชูแกว ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๒) นางสาวเบญจมะ นาคะพงศ ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๓) นางสาวจินดา  ธรรมนิยม ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๔) นายสิทธิพร ปรีชา ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๕) นางราตรี ทองเมือง ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๖) นางผองพรรณ  เพชรทวี ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๗) นางวิชชุดา เพ็ชรภิรมย ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๘) นางมณฑกานต  ตลึงจิตร ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๓๙) นางสาวอภิญญา  ชางทรัพย ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๔๐) นางรื่นจิต แสงแกวสุข ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๔๑) ดร.สุภาพ รักถิ่นเดิม ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
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๔๒) นายไตรรงค  สาดแว ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔๓) นางจิรา  ชูชวย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔๔) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔๕) 
๔๖) 

นางพาตวรรณ ปรุเขตต 
น.ส.จิตติมา  เพชรมูณีย 

ประชาสัมพันธ สพม.๑๒ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สพม.๑๒ 

กรรมการ 
กรรมการ 

๔๗) ดร.สันติ    นาดี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๔๘) นายสิทธิพร  นิลพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๙) นายจําเริญศักดิ์ แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรัชมังคลาภิเษก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๐) นายสุชีพ ทิพยบุญแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๑) นายศักดิ์ชัย คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๒) นายณรงค ทองเพ็งจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๓) นายสมทรง ฝงชลจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๔) นายเจริญ ศรีฟา รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๕) ดร.สันติกร รักสองหม่ืน รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๖) นายภูดิศ หนูคง รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๗) นางสาวอุไรวรรณ แซหลิ่ม รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๘) นายปรีดา  ภิรมรศ รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๙) นางพรชนิตว อิสระพร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๐) นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๑) นางบังอร  แปนคง รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๒) นางสุภาพร พรหมแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๓) นายโชติ ทองฉิม ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๔) นายประเชษฐ จุลศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๕) นายมนตรี  คงแกว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๖) นายสุชาติ  คงฤทธ์ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๓ ฝายบริหารทั่วไปและจัดสถานที่  มีหนาที ่ ประสานงานและอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ สาธารณูปโภคแกโรงเรียน 

หนวยงานตางๆ ที่เขารวมกิจกรรม  จัดทําผังบริเวณ จัดสถานที่ เต็นท โตะ เกาอ้ี อุปกรณ   จัดเตรียมระบบไฟฟาภายในงาน   เตรียมสถานที่

สําหรับกองอํานวยการ จัดที่นั่งสําหรับประธาน  แขกผูมีเกียรติที่มารวม  พิธีเปด  ผูรับโลและเกียรติบัตร  จัดตกแตงเวทีที่จะใชในวันพิธีเปด  จัด

สถานที่และดูแลความเรียบรอยโดยทั่วไปภายในกองอํานวยการและบริเวณงาน  และจัดมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณงาน จัดเก็บอุปกรณ   

ประกอบดวย 

๑) นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๓) นายประดับ   แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๔) นายไพรัช  วงศนาถกุล ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๕) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๖) นายสงา    นาวารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการ 
๗) นายสมมุง  หนูพยันต ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการ 
๘) นายอนันต  รักษศรีทอง ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการ 
๙) นายสุรชัย  ทองพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 

๑o) นางสุภาภรณ  คงคานนท  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา กรรมการ 
๑๑) นายเจริญ  ศรีฟา รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๒) นายฉลาด จินดาวัฒน รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๓) นายมนตรี  มนูญผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๔) นางปรีดา  ลัคนาวิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
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๑๕) นายเทพนิกร  แกวสุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๖) นายบุญลือ  ขุนทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๗) นางอารีย  ชนะกาญจน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๘) นายวชิระ  ชินวงศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๙) นางนัยนา  รัตนถาวร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒o) นายสุภาพ  เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๑) นายบรรดร  สุราราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๒) นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๓) นางภาวณี  สุคนธชาติ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๔) นางนิตยา  วัฒนกิจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๕) นางสาวสริยา  ทองสมัคร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๖) นายสถาพร  แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๗) วาที่ ร.ต.จัตตุพงศ ศุภศิลป ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๘) นางสาวนุชนารถ  ชูจันทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๙) วาที่ ร.ต.จตุพงศ ศภุศร ี ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๐) นายสมพร  วัชรกาฬ  ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๑) นางบุษบา มณีโชต ิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๒) นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๓) นายอรุณ  ไชยสุวรรณ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๔) นายสมชัย  มุกดาห ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๕) นางรพีพร  ทองเชิด  ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๖) นายนิวัฒน  วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๗) นายสถิตย  ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๘) นายเกรียงไกร  ศรีใหม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๓๙) นายอํานวย จันทรฤทธ์ิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๐) นางเกวลิน  บดินทร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๑) นางอารี  พรหมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๒) นางวรมน  โพธิชาธาร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๓) นางพชรพร  นุมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๔) นายศรชัย  ชวยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๕) นายไพสิทธ์ิ ไชยบุญ               ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๖) นางสุภาณี  ศรีล้ํา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  

๔๗) นายมาโนชญ พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๘) นางปรารถนา  ยอดมณี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๔๙) นายสุชาติ  สุขคง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๕๐) นายปถม  แกวสิน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๕๑) นายธวัช  ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๕๒) นายฉัติวัตร  ปรีดาศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๕๓) นางสุลีพร  วงศสุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค กรรมการ  
๕๔) นายบํารุง  สรรพนิล พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ  
๕๕) นางศรัญยู  ทองมี พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ  
๕๖) นายนิยม  บัวหลวง พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ  
๕๗) นายสุวรรณ  มุสิเกตุ พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ  
๕๘) นายกําพล  บุญอมร พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
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๕๙) นายนิสิต  บุญช ู พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๖๐) นายสุชาติ  ดีชวย พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๖๑) นายณรงคชัย  ฤกษมงคล พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๖๒) นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๖๓) นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๖๔) นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๖๕) นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๖๖) นักเรียนโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  จํานวน ๒๐ คน กรรมการ 
๖๗) ดร.สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคิรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
๖๘) นายสุชีพ  ทิพยบุญแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๙) นายศักดิ์ชัย   คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๐) นายณรงค  ทองเพ็งจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๑) นางพรชนิตว  อิสระพร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๒) นายรังสิต  เพชรานนท รองผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๓) นายสายัณ เชาวลิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๔) นายธีระ  เงินแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๗๕) นายศักดาเดช  เดชศิร ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๗๖) นายวัชรพงศ  นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๗) นายศักดิ์วุฒิ สันติเวชรัศมี ครูโรงเรียนชะอวด กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๗๘) นายสุธี  สกุลคง ครูโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
๗๙) นางรัตนา  ฤทธิรงค ครูโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๓.๔ ฝายแสงเสียงและบันทึกภาพ มีหนาที่ จัดหา ติดต้ังอุปกรณ แสงเสียง โสตทัศนูปกรณที่จําเปนตามจุดตางๆ  

บันทึกภาพ ถายวีดิทัศนกิจกรรมทุกสนามแขงขัน พรอมรวบรวมสงฝายเลขานุการ ประกอบดวย 

๑) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง ประธานกรรมการ  
๒) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ  
๓) นายไพรัช  วงศนาถกุล ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ  
๔) นายศักดิ์ชัย   คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ  
๕) นางพรชนิตว  อิสระพร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ  
๖) นายวัชรินทร  ธรรมชาติ รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานกรรมการ  
๗) นายณรงค  ทองเพ็งจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๘) 
๙) 

๑o) 
๑๑) 
๑๒) 

นายพยัส  คีรีพันธุ 
นายประพฤติ วงศชนะ 
นายจิระวิทย มั่นคงวัฒนะ 
นางวิมพวิภา  รักสม 
นายวชิระ  ชินวงศ 

ผูอํานวยการโรงเรียนฉลลองรัฐราษฎรอุทิศ 
ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา 
ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง 
ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค 
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  

๑๓) นายวัฒนา  แกวนพรัตน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ  
๑๔) นายฉัตรติวัฒน ปรีดาศักด์ิ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๕) นายโชคดี  เปาะทองคํา ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ  
๑๖) นายไพฑูรย  ขาวปลอด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๑๗) นายดนัย  ดิษฐคลาย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๑๘) นายบดินทร  ทองอนันต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๑๙) นางจินตนา  บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ  
๒o) นางนุชนารถ  ชูจันทร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๒๑) นายปฏิเวธ  แกวนาม ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 



                                                                                         
๑๐ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๐ 

 

๒๒) นายสมชัย มุกดาร ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๓) นายวีระศักด์ิ  อิสระศักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๔) นายณรงค  เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๕) นายเรวัติ  นวลขาว เจาหนาที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  กรรมการ  
๒๖) นายจัตุพร  คําคง เจาหนาที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ  
๒๗) นายวันชัย  ดวงแกว พนักงานบริการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ  
๒๘) นายสมบัติ  ยศกิจ พนักงานบริการ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ  
๒๙) นายอนันต  แดงเรือง รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและเลขานุการ  
๓๐) นายมีชัย พิทักษวงศ รองผูอํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๑) นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล รองผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๒) นายจํานง  สิงหสุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๓) นายสัญชัย  มุกดา ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๔) นายเจษฎา  กาญจนพันธ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๕) นายวิเชียร  ปาณะพงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๕  ฝายพิธีการ  มีหนาที่  จัดพิธีกรในพิธีเปด จัดทํากําหนดการเปดงาน คํากลาวรายงาน คํากลาวเปด  จัดการแสดงในวัน

พิธีเปดงาน  ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของและกํากับกิจกรรมใหเปนไปตามกําหนดการเปดงาน จัดเตรียมของที่ระลึกแดประธาน

และรางวัลใหกับนักแสดงในพิธีเปด  ประกอบดวย 

๑) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นายประดับ  แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓) นายปรีชา  แรทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง รองประธานกรรมการ 
๔) นายสมนึก  รักดํา ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา รองประธานกรรมการ 
๕) ดร.ส.สมบัติ มีสุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานกรรมการ 
๖) นายคีรี  มากสังข ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร รองประธานกรรมการ 
๗) นายสงา  นาวารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการ 
๘) นายสุรชัย  ทองพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
๙) นายจีรวิทย  มั่นคงวัฒนะ ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมราษฏรบํารุง กรรมการ 

๑๐) นายสมพงษ  ปานหงส ผูอํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร กรรมการ 
๑๑) นายธวัช  คํานวณ ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค กรรมการ 
๑๒) นายเฉลิมชัย จิตสํารวย ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรรมการ 
๑๓) นางพันธิภา รุจิวณิชยกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๔) นายสมเกียรติ  เวชภูติ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๕) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๖) นางตรีชฎา  จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๗) นายประทีป  มุขดาร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๘) นายอิสรอเฝน  บิลหละเตะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๙) นางชอแกว  จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๐) นายสุภาพ  เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๑) นางปรีดา  ลัคนาวิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๒) นางสาววชิรดา  รอยกิตติกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๓) นางสาวสุวิมล อนทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๔) นายนภัส เฮงศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๕) นางนวพร  อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๖) นางนวลรหง  หมวดชัยทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๗) นางดุษฎี บุญทองกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 



                                                                                         
๑๑ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๑ 

 

๒๘) นางสมจิตร มารคคงแกว ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๒๙) นางมณฑิรา อนันต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๐) นางวาสนา  ไชยวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กรรมการ 
๓๑) นางสาวกุลธิดา สวางศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กรรมการ 
๓๒) นางอรุณรัตน  ถาวรจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๓๓) นายสาธร   พฤกษะศร ี ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๓๔) นางกาญจนา  ศรีปรางค ครูโรงเรียนปากพูน กรรมการ 
๓๕) นายจํานง  สิงหสุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ 
๓๖) นายมนตรี  คงแกว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๗) นายประเชษฐ  จุลศักดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๘) นายสมชาย  พลชัย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๙) นางสุพัตรา  ศีรษะโคตร ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๐) นางกฤษณา  วุฒิศักด์ิ  ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๔๑) นางแพรวพรรณ  ศรทอง ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๔๒) นางแอนนา  ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุงสง กรรมการ 
๔๓) นางสาวนฤมล  นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๔๔) นาย เจม ฟู ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๔๕) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ กรรมการและเลขานุการ 
๔๖) นายไตรรัตน  คงโต รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๗) นายดุสิต  คงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๘) นายประเสริฐ  ธานีรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๙) ดร.สันติกร  รักษสองหมื่น รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๐) นายศักดิ์ชัย  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๑) นายชัยศักด์ิ  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๒) นายธวัชชัย ลายพยัคฆ รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๖  ฝายปฏิคมและต อนรับ  มีหนาที่   ตอนรับประธานและแขกผูมี เกียร ติที่มาร วมพิ ธี เปด   จัดเตรีย ม                  

อาหารวาง  เครื่องดื่ม  สําหรับแขกผูมีเกียรติ  อํานวยความสะดวกแกผูที่ เยี่ยมชมงานและผูเขารวมกิจกรรม   ตลอดงาน  

ประกอบดวย 

๑)           นางสาวรัตนาภรณ  เขียวบรรจง ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
  ๒) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานกรรมการ 

๓) นายไตรรัตน  คงโต รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๔) นางสุภิญญา  สุดวิไล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๕) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๖) นางนิรชร  วงศภัคไพบูลย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๗) นางพรทิพย  ลําดับพงศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๘) นางจิระพร  ภูขํา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๙) นางสาคร  แรกคํานวน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๑o) นางนัยนา  รัตนถาวร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๑) นางพวงผกา  ตลึงจิตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๒) นางกอบกุล  ชาติกะโชดก ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๑๓) นางสาวจินดา  ธรรมนิยม ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๑๔) นางวราพร  ไกรนรา ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๑๕) นางสาวเพ็ญศรี ฤทธิวงศ ครูโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๑๖) นางสาวอารมณ  วัฒนศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 



                                                                                         
๑๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๒ 

 

๑๗) นางวันดี  พรหมเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๘) นางกนกวรรณ  ทองชู ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๙) นางสาวอนงครัตน  คงจังหวัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๐) 
๒๑) 
๒๒) 

นางสาววิชชุดา  สาระพล 
นางสาวสุทิพา  รักษามั่น 
นางสาวสุรัสวดี  ศรีสุวรรณ 

ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๒๓) นางศิริพร  เสาวลักษณ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๔) นายสุรนันท  เกล้ียงจันทร พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๕) นางฉลวย  บุญช ู พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๖) นางมณฑา  รักษาผล พนักงานบริการ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๗) นางสุมาลี  ศรีวิมล พนักงานบริการ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๘) นางสมบูรณ รัตนา พนักงานบริการ โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๙) นายสมหมาย  รักษสงฆ พนักงานบริการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๐) นางสาวเกศินี จบไตรเภท พนักงานบริการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๑) นางพนมพร   ถาวร พนักงานบริการ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนิทรนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๓๒) นางสาวอุไรวรรณ  แซหลิ่ม รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๓๓) นางกาญจนา สวนกูล รองผูอํานวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๔) นายณัฐชัย  สมจิต รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๕) นางสาวโสภา  ไสวศรี รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๖) นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๗) นางพรณีย  ถวาย รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๘) นางสาวพัชรพร  ทวยสงค รองผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๙) นายไพโรจน  จุลนวล รองผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๐) นายธีระพันธ ธียาพงษ รองผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๑) นางสาวสุภัตร  พุทธานุกูล รองผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓.๗ ฝายการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ  มีหนาที่ วางแผน จัดเตรียมและดําเนินการแขงขันทักษะทางวิชาการ  ทุกกลุมสาระวิชา ทั้ง

นักเรียนกลุมปกติและนักเรียนพิเศษเรียนรวม รวบรวม สรุป รายงานผลการแขงขันตอฝายทะเบียน  ประกอบดวย   

๑) นายมนูญ  บุญชูวงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) นายปรีชา  แรทอง ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง ประธานศูนยอาเซียนศึกษา/ประธานศูนยสุขศึกษาและพลศึกษา รองประธานกรรมการ 
๔) นายภักดี  เหมทานนท ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/ คอมพิวเตอร/จีน/ฝร่ังเศส กรรมการ 
๕) นายไพรัช  วงศนาถกุล ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร/ภาษาเกาหลี กรรมการ 
๖) นายอําพล ยะสะนพ ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร/ญี่ปุน กรรมการ 
๗) นางสาวรัตนาภรณ  เขียวบรรจง ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๘) นายประดับ   แกวนาม ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)/นาฏศิลป กรรมการ 
๙) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรีสากล) กรรมการ 

๑o) นายประเสริฐ   ชีใหม ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูดนตรีไทย กรรมการ 
๑๑) ดร.สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) กรรมการ 
๑๒) นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธ์ิ ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ           

และเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) 
กรรมการ 

๑๓) นายวิเชียน ชนะราวี ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ          
และเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) 

กรรมการ 

๑๔) นายสุคนธ  แสงประทุม ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ           
และเทคโนโลยี(ธุรกิจ)/นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

กรรมการ 



                                                                                         
๑๓ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๓ 

 

 

๑๕) นายสมนึก   รักดํา ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว/
บําเพ็ญประโยชน/ยุวกาชาด/บรรณารักษ/กิจกรรมนักเรียน) 

กรรมการ 

๑๖) นายวิสุทธ  พิชัยยุทธ์ิ ประธานศูนยพัฒนาวิชาการศิลปะพื้นบาน กรรมการ 
๑๗) นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ประธานศูนยพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ) กรรมการ 
๑๘) นายชาติชาย ทองเล่ียมนาค ประธานศูนยพัฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการ 
๑๙) นายดําเนิน  มาทอง ประธานศูนยหุนยนต กรรมการ 
๒o) นายเอกรัฐ  เพ็งจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการ 
๒๑) วาที่ ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา กรรมการ 
๒๒) นายวัฒนา ลาชโรจน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการ 
๒๓) นายสุนันท  กลับขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา กรรมการ 
๒๔) นายนราวุธ  สุจิตะพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล กรรมการ 
๒๕) นายพีระพงศ  สองวิหค ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค กรรมการ 
๒๖) นายวิเชียร  วงศแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 
๒๗) นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ กรรมการ 
๒๘) นายเฉลิมพงศ ชวยคุม ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฏรบํารุง กรรมการ 
๒๙) น.ส.ธัญญรัตน มาลากาญจน เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 
๓๐) นางจริยา  จิตสํารวย เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กรรมการ 
๓๑) นายสมศักดิ์ กัญจนกาญจน เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กรรมการ 
๓๒) นายจรูญ  บุญลอม เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
กรรมการ 

๓๓) นางระพีภรณ  ทองเชิด เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

กรรมการ 

๓๔) นางปริตตา ลีละวัฒน เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน) 

กรรมการ 

๓๕) น.ส.ศศิธร  ปานคง เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาญี่ปุน) 

กรรมการ 

๓๖) นางราตรี  จิตบรรเจิด เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาเกาหลี) 

กรรมการ 

๓๗) นางสุพรรณี  ภักษา เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาฝรั่งเศส) 

กรรมการ 

๓๙) นายจํานง  สิงหสุวรรณ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรีสากล) กรรมการ 
๔๐) นางก่ิงแกว  คําพรรณ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ดนตรีไทย) กรรมการ 
๔๑) นางนวินยา  จินดาวัฒน เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) กรรมการ 
๔๒) นายเอกตวัน  เลิศไกร เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร) 
กรรมการ 

๔๓) นายสุริยันต  สุทธิ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(เกษตรกรรม) 

กรรมการ 

๔๔) นางวาสนา สุภาพ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(คหกรรม) 

กรรมการ 

๔๕) นายสวาง  เกตุแกว เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) 

กรรมการ 

๔๖) นายวรงค  บุญทอง เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี(ธุรกิจ) 

กรรมการ 

๔๗) นายชิตพล  สังขวงศ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 



                                                                                         
๑๔ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๔ 

 

 

๔๘) นางพราวนภา ผลบุญ เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนะแนว/ 
บําเพ็ญประโยชน/ยุวกาชาด 

กรรมการ 

๔๙) นางสุวิมล  ไชยถาวร เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี กรรมการ 
๔๙) นางเบญจมาศ  ทองสงโสม เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการประชาคมอาเซียน กรรมการ 
๕๐) นายเฉลิมชัย  กลับดี เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการศิลปะพื้นบาน กรรมการ 
๕๑) นางบังอร   แปนคง เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการ 
๕๒) นางจิราพร  รัตนกุล เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม กรรมการ 
๕๓) นายปริญญา  นุมนอย เลขานุการศูนยหุนยนต กรรมการ 
๕๔) นางละอองทิพย  บุณยเกียรต ิ ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการและเลขานุการ 
๕๕) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๖) นายประยูร  รักษกําเนิด ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๗) นายภูตินันท เฮงศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๘) นายสามารถ  แตงอักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๙) นายสมทรง  ฝงชลจิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๐) นางพรทิพย อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๑) นางจินดา  รัตนพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๒) นายวิทยา เพชรจู รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๓) นางสาวจิติพร  หนูคง รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๔) นายไพศาล  ปลอดเทพ รองผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๕) นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๖) นายสุจินต  วิเชียรฉาย รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๗) นางสุมลฑา ชูจร รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๘) วาที่ ร.ต.ประกิต อินทนะ รองผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๙) 
๗๐) 

นายจําเริญ  สมจิตร 
นางสุจิรา    รัตนบุร ี

รองผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวน 
รองผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๘  ฝายทะเบียนและรายงานผลการแขงขัน   

       ๑) ผูดูแลระบบและนายทะเบียนสวนกลาง  มีหนาที ่
         - ควบคุม กํากับ ดูแลการใหบริการเว็บไซตระบบบริหารจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่ ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับผูดูแลระบบของสวนกลาง (สพฐ.) และหนวยงานผูใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ตในทองถิ่น  

     - บริหารจัดการ และควบคุม ดูแลขอมูลผูใชงานระบบบริหารจัดการแขงขันฯ  
         - อบรมการใชงานระบบบริหารจัดการแขงขันฯ แกนายทะเบียนและเจาหนาที่บันทึกคะแนนของศูนยพัฒนา
วิชาการ 

     - จัดทําขอมูลพื้นฐานของกิจกรรมการแขงขันฯ และประชาสัมพันธขอมูลที่เกี่ยวของผานทางเว็บไซตระบบบริหาร
จัดการแขงขันฯ  
         - ออกแบบหัวเว็บไซต เกียรติบัตรและบัตรประจําตัวทุกประเภท ในระบบบริหารจัดการแขงขันฯ 

     - ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลรายการและกิจกรรมการแขงขันทักษะในระบบบริหารจัดการแขงขันฯ 
     - ประสาน ตรวจสอบประกาศผลการแขงขันฯ และยกเลิกประกาศผลกรณีที่ผิดพลาด (ซึ่งประธานศูนยแขงขันฯ ได

ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการแขงขันแลว) 
     - ตรวจสอบขอมูลผลการแขงขันระดับเขตพื้นที่ และถายโอนขอมูลการแขงขันจากระดับเขตเขาสูระบบในระดับภาค 
 ๒) ผูแลระบบของโรงเรียน  มีหนาที่ ควบคุม กํากับ ดูแล อํานวยความสะดวกในการใหบริการระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใชงาน
ระบบบริหารจัดการแขงขัน แกนายทะเบียนและเจาหนาที่บันทึกคะแนนของศูนยพัฒนาวิชาการที่มีการจัดกิจกรรมการขัน
ทักษะในสถานที่แขงขันของโรงเรียน ตลอด ๓ วันของการแขงขัน 



                                                                                         
๑๕ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๕ 

 

 ๓) ผูประสานงานกลาง สพม.๑๒  มีหนาที่   
                    - นําเขาขอมูลผูใชระดับโรงเรียนทุกสังกัด และมอบบัญชีผูใชและรหัสผานใหแกผูประสานงานโรงเรียนสังกัดนั้นๆ 
                    - ประสานงานการแขงขันทักษะและการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของระหวางฝายทะเบียนและรายงานผล                  
การแขงขันฯ ฝายจัดการแขงขันทักษะ กับผูประสานงานโรงเรียน 

๔) นายทะเบียน  มีหนาที่   
                    - ตรวจสอบขอมูลรายการและเกณฑการแขงขันระดับชาติ ในระบบบริหารจัดการแขงขันทักษะฯ                      
กับเอกสารรายการและเกณฑการแขงขันฯ ของ สพฐ. 
                    - นําเขาขอมูลรายการ/กิจกรรม และเกณฑการแขงขันทักษะเพิ่มเติม (ระดับเขตพื้นที่) ในระบบ                      
บริหารจัดการแขงขันทักษะฯ 

         - ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลรายชื่อนักเรียนที่สมัครแขงขันและครูผูฝกสอนที่โรงเรียนกรอกเขามา
ในระบบบริหารจัดการแขงขันฯ  

         - กรอกขอมูลรายชื่อกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการแขงขันของศูนยพัฒนาวิชาการ 
         - พิมพบัตรประจําตัวคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการแขงขันของศูนยพัฒนาวิชาการ  
         - พิมพเอกสารที่เก่ียวของในการแขงขัน เชน รายชื่อผูเขาแขงขัน  แบบขอเปลี่ยนตัวผูเขาแขงขัน 
         - ตรวจสอบใบประกาศผลการแขงขันที่คณะกรรมการตัดสินและประธานศูนยการแขงขันฯ ลงนามรับรองแลว  

เพื่ออนุมัตใิหประกาศผลในระบบฯ 
         - สงสําเนาใบประกาศผลการแขงขันใหเจาหนาที่บันทึกคะแนนของศูนยฯ จํานวน ๑ ชุด  และผูดูแลระบบและนาย

ทะเบียนกลาง จํานวน ๑ ชุด 
         - หากมีการประทวงการแขงขันหรือประกาศผลผิด ใหประสานผูดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง    เพื่อยกเลิก

การประกาศในระบบฯ ตามที่ไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการแขงขัน  
               ๕) เจาหนาที่บันทึกคะแนน  มีหนาที่  บันทึกคะแนนลงในระบบฯ ตามประกาศผลการแขงขันที่กรรมการตัดสินและ
ประธานศูนยการแขงขันฯ ลงนามรับรองแลว 
               ๖) เจาหนาที่วิทยุส่ือสาร  มีหนาที่  ประสานงานฝายทะเบียนและรายงานผลการแขงขัน กับฝายตางๆที่เกี่ยวของ 

๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย  
 คณะกรรมการฯ ประกอบดวย 

๑) นายพรศักดิ์  จินา รองผูอํานวยการ สพม.๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) นายภูตินันท  เฮงศิร ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๓) นายเรืองศักดิ์  สุพงษวิบูลพันธุ รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 

ผูดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง 
๔) นายไตรรงค  สาดแว ผอ.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการ 
๕) นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สพม.๑๒ กรรมการ 
๖) นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการ 
๗) นายธเนศ  หาญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๘) นางสาวซาปยา รัตนศรีสุข ลูกจางช่ัวคราว สพม.12 กรรมการ 

ผูดูแลระบบโรงเรียน   
๙) นายสมพร วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๐) นายมานิตย  จิตจํา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๑) นายสุวัฒน  สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๒) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๓) นายทวีวัฒน  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
ผูประสานงานกลาง  
๑๔) นายวิเชียร  ปาณะพงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๕) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๖) นางจิรา   ชูชวย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 



                                                                                         
๑๖ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๖ 

 

๑๗) นายสุภรณ  แสงผะกาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๘) นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร   
๑๙) นายอิสรอเฝน  บิลหละเตะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๐) นายมนตรี  มนูญผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๑) นายวัชรพงศ  นุราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๒) นายวชิระ  ชินวงศ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๓) นายเทพนิกร  แกวสุวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๔) นายบรรดร  สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๕) นายเอกพงศ  รุงเรือง พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๒๖) นายณัฐพร  สัตยนาโค ชางไฟฟา สพม.๑๒ กรรมการ 
นายทะเบียนและเจาหนาที่บันทึกคะแนนจากศูนยพัฒนาวิชาการ  ประกอบดวย 

          ๑.ศูนยฯภาษาไทย นางชอแกว   จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 
 นางสาวสุวิมล   อนทอง ครู  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวเมษารัตน  จินตรารักษ ครู  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวสุทธิรัตน  ประดิษฐผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๒.ศูนยฯ คอมพิวเตอร นายเอกตวัน   เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 
 นางสาวภารตี  หนูสังข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางจิรายุ  สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

          ๓.ศูนยฯ ภาษาฝร่ังเศส นางสุพรรณี    ภักษา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 
นายพฤฒ    ใบระหมาน ครูอัตราจาง โรงเรียนสตรีทุงสง จนท.บันทึกคะแนน 

          ๔.ศูนยฯ ภาษาจีน นางสาวจุฑามาศ   หลาฤทธ์ิ ครูผูชวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   นายทะเบียน 
 นายคณิศ     ถิรารางคกูล ครูผูชวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จนท.บันทึกคะแนน 

          ๕.ศูนยฯ ภาษาอังกฤษ นางสาววาณี  บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน 
 นางสาวศิริญญา  ประทุมวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 

 นางสาวนันทนภัส แซพัว เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนกัลยาณีฯ จนท.บันทึกคะแนน 
          ๖.ศูนยฯ นาฏศิลป นายจํานงค  กาญจนพันธ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา นายทะเบียน 

 วาที่รตหญิงกัญญาภัค ทองปาน ครู โรงเรียนทาสาลาประสทิธศึกษา จนท.บันทึกคะแนน 
 นางสุชาดา  สุขขี ครู โรงเรียนเชียรใหญ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๗.ศูนยฯ ภาษาญี่ปุน นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต นายทะเบียน 
 นางสาวสุชาดา ศรีอํามร ครูอัตราจาง โรงเรียนกัลยาณีฯ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๘.ศูนยฯคณิตศาสตร นางวันเพ็ญ หัตถประดิษฐ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต นายทะเบียน 
นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต จนท.บันทึกคะแนน 
นางเกษศิรินทร นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต จนท.บันทึกคะแนน 

           ๙.ศูนยฯ วิทยาศาสตร นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 
นางจิรฐา คงแกว พนง.ราชการโรงเรียนจุฬาภรณฯ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๑๐.ศูนยฯ ภาษาเกาหลี นางสาวญาณิศา แดงงาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 
นางศุทธวีร ตันอุย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๑๑.ศูนยฯ สังคม นายจรูญ  บุญลอม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นายทะเบียน 
นางสายพร  อุณหพันธุ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จนท.บันทึกคะแนน 
นายอนุวัฒนา  เอียดขลิก ครูอัตาจาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จนท.บันทึกคะแนน 

           ๑๒.ศูนยฯสุขศึกษาฯ นายอาทร แกวสวัสด์ิ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน 
นายอดุลย พันทอง ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 

          ๑๓.ศูนยอาเซียน นางวรรณเพ็ญ ทิพยรัตน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน 
นายสมชาย ผลชัย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จนท.บันทึกคะแนน 



                                                                                         
๑๗ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๗ 

 

นายอณัส ซาดัคคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 
           ๑๔.ศูนยฯ ศิลปะ นางนวิยา จินดาวัฒน ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นายทะเบียน 
 นางสาวดรณุี รัตนพงศ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน 

 นางสาวโสรยา คาวินพฤกษ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน 
           ๑๕.ศูนยฯ ดนตรีไทย นางกิ่งแกว  คําพรรณ ครู โรงเรียนปากพนัง นายทะเบียน 
 นายเสกสิทธ์ิ เวชสาร ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 

 นางสาวชริญญา เพกกิ้ม ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 
           ๑๖.ศูนยฯ ดนตรีสากล นางนุจรี ฐาปนภาคย ครูโรงเรียนโยธินบํารุง นายทะเบียน 

 นางสาวเอริน บุญมณ ี ครูโรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน 
 นางสาวธันยพร  สุดตเมือง ครูโรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน 

            ๑๗.ศูนยฯ เกษตรกรรม นายประเสริฐผล ริยาพันธ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นายทะเบียน 
 นางสาวดวงเดือน ณ นคร ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวปรัศนี  เสนารัตน ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน 

            ๑๘.ศูนยฯ คหกรรม นางวาสนา  สุภาพ ครู โรงเรียนสตรีทุงสง นายทะเบียน 
 นางสาวสุภารัตน หมวดเมือง จนท.งานบุคคล โรงเรียนสตรีทุงสง จนท.บันทึกคะแนน 
 นางสุชาดา จะรา จนท.ธุรการ โรงเรียนสตรีทุงสง จนท.บันทึกคะแนน 

           ๑๙.ศูนยฯ อุตสาหกรรม นายสวาง เกตุแกว ครู โรงเรียนทุงสง นายทะเบียน 
 นายจรูญ ครุฑจอน ครูอัตราจาง โรงเรียนทุงสง จนท.บันทึกคะแนน 
           ๒๐.ศูนยฯ ธุรกิจ นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน 

 นางชลาลัย เพชรรัตน ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 

 
๒๑.การศึกษาพิเศษ            
เรียนรวม นางศุภลักษณ สมภูเวช ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน 

 นางนงครัตน อัครกุล ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 
 ๒๒.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน นางพราวนภา  ผลบุญ ครูโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา นายทะเบียน 
 นางสาวสุภาพร  ดวงเมฆ ครูอัตราจาง ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวอุทัยวรรณ  สัจจารักษ ครูอัตราจาง ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวอัจฉริยา  ศิริวาริน ครูอัตราจาง ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิฯ จนท.บันทึกคะแนน 
 ๒๔.ศูนยฯ ลูกเสือฯ นางสุวิมล  ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา นายทะเบียน 
  นางสุพิศ ชัยสุวรรณ พนง.ธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จนท.บันทึกคะแนน 
 นางสาววารุณ ี จิรัญเวทย จนท.ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎรฯ จนท.บันทึกคะแนน 
 ๒๕.ศูนยฯ หุนยนต นายปริญญา นุมนอย ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นายทะเบียน 
 นางสาวจุฑารัตน สังขนุกิจ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน 
 ๒๖.ศูนยฯศิลปะพื้นบาน นายจักรพันธ  จรรประสิทธ์ิ ครู โรงเรียนเชียรใหญ นายทะเบียน 
 นางสาวโชษิตา แปนคง   พนง.ราชการ โรงเรียนเชียรใหญ  จนท.บันทึกคะแนน 

  นายไตรรงค   สาดแว ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการและเลขานุการ  

 นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย นักวิเคราะหนโยบายและแผน สพม.๑๒        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน นักวิชาการศึกษา สพม.๑๒               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

๓.๙  ฝายประสานงานการจัดการแขงขันทักษะสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม มีหนาที่ ประสานการจัดการแขงขันทักษะ

กับศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระที่เกี่ยวของ ๙ ศูนย ประกอบดวย ๑)ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระภาษาไทย ๒)ศูนยศูนยพัฒนา

วิชาการกลุมสาระคณิตศาสตร ๓)ศูนยศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุม

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)  ๕) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)  ๖) 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร)  ๗)ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) ๘) 



                                                                                         
๑๘ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๘ 

 

ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระศิลปะ(ทัศนศิลป) และ๙) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระศิลปะ (นาฏศิลป) รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ

ตามที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

๑) นายมนูญ    บุญชูวงศ รองผูอํานวยการ สพม.๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) นายสุคนธ  แสงประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง รองประธานกรรมการ 
๓) นายธํามรงค  มาสิงค ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
๔) นายสุนันท กลับขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา รองประธานกรรมการ 
๕) นายประพฤติ  วงศชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการ 
๖) นายนันทวัฒน  ชัยวิชิต ผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กรรมการ 
๗) นางจิราพร  รัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๘) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนโศภณคณาภรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๙) นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐) นายอธิศ  ระแบบเลิศ รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑) นางสุวรรณี  สุวรรณรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒) นางสาวพะเยาว สังขดวงยา รองผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๓) นางสุพัตรา  กาญจนโรจน รองผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๔) นางสาวสุภัตร พุทธานุกูล รองผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๙.๑ คณะกรรมการผูประสานงานจัดการแขงขันทักษะสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม มีหนาที่ ๑) ประสานงาน
การจัดการแขงขันกับศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูแตละศูนย ทั้ง ๙ ศูนยฯ  ๒) ดูแลชวยเหลือประสานงานการเขาแขงขันทักษะ
ของนักเรียนพิเศษเรียนรวม กับศูนยการแขงขัน เชน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ยืนยันความบกพรองตามหลักเกณฑการแขงขัน 
ติดตามดูแล และ/หรือ รวมเปนกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะ สรุปผลการแขงขันในภาพรวมของนักเรียนพิเศษเรียนรวมเพื่อสง
ตอในระดับภาค 

๑)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 

๑) นายธวัชชัย  ลายพยักฆ รองผอ.โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นางยุพเยาว ศรีวะบุตร ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการ 
๓) นางปวีณา ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา กรรมการ 
๔) นายเฉลิมชาติ  ล่ิมกุล ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ กรรมการ 
๕) นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๒)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย  

๑) นางจริยา  จิตสํารวย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 
๒) นางนัชพร กําเนิดรักษา ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 
๓) นางอมรรัตน แขดวง ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 
๔) นางคะนึงนิจ ไชยทอง ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา กรรมการ 

๓)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

๑) นางสาวพเยาว สังขดวงยา รองผอ.โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒) นายจรูญ บุญลอม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการ 
๓) นางสุนิสา เชาวลิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการ 
๔) นางสาวจิตรา กันไพเราะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการ 
๕) นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรฯ กรรมการ 

๔)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ เกษตรกรรม ประกอบดวย 

๑) วาที่ ร.ต.ประกิต  อินทนะ รองผอ.โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวถวิน แซเตียว ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ 
๓) นายบุญเอก นวลลอง ครูโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการ 
๔) นายนิรันดร  แกวลําหัด ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 

    



                                                                                         
๑๙ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๑๙ 

 

๕)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ คหกรรม ประกอบดวย 

๑) นางสุพัตรา  กาญจนโรจน รองผอ.โรงเรียนกางปลาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นางวาสนา สุภาพ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๓) นางจินตนา นิยมชาติ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๔) นางอัมพา   ภูมพิชญดํารง ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๕) นางอารยี กลับศรี ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 

๖)   ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานฯ  คอมพิวเตอร ประกอบดวย 

๑) นายอธิศ  ระแบบเลิศ รองผอ.โรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานกรรมการ 
๒) นายเอกตวัน เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๓) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๔) นางเยาวธิดา  คําคง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๕) นางสาวภารตี  หนูสังข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๗)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีสากล) ประกอบดวย 

๑) นายปรีดา  ภิรมยรส รองผอ.โรงเรียนทานครญาณวโรภาศอุทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นายจํานงค  ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ 
๓) นางนวลลออ  วันจันทร ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ 
๔) นางหทัยรัตน วัตรุจีกฤษ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ 
๕) นายวัฒนา แกวนพรัตน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 

๘)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป)  ประกอบดวย 

๑) นางศุภาพิชญ  ศรภักดี รองผอ.โรงเรียนรอยพิบูลยเกียรติวสุนทราภิวัฒก ประธานกรรมการ 
๒) นางนวพร  อักษรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๓) นางกฤษณา  วุฒิศักด์ิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๔) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๕) นางตรีชฎา  จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๙)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (ทัศนศิลป ) ประกอบดวย 

๑) นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล รองผอ.โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวสุภาลักษณ พอคา ครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ กรรมการ 
๓) นายสุเทพ  สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 
๔) นายสฤษด์ิ  จันทรณรงค ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 
๕) นายวิลาศ  จันทรณรงค ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 

๑๐)  ผูประสานงานศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ประกอบดวย 

๑) นายสวาง  เกตุแกว ครูโรงเรียนทุงสง ประธานกรรมการ 
๒) นายชํานาญ  ศิริวงษ    ครูโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการ 
๓) นายจรัญ    รอดเอียด ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๔) นายชํานาญ  ศรทอง ครูโรงเรียนทุงสง กรรมการ 
๕) นายสมนึก   รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุงสง กรรมการ 

๓.๑๐ ฝายประกวดนิทรรศการและแสดงผลงานครู นักเรียนของสหวิทยาเขต  มีหนาที่ ประสานงาน อํานวยความ

สะดวกในการเตรียมแผนผังสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดประกวดนิทรรศการของสหวิทยาเขตตางๆ  การนําเสนอผลงานดีเดน

ของผูบริหาร ครูและการจําหนายผลผลิตของนักเรียน ประกอบดวย   

๑) นายสุทัศน  แกวพูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 
๒) 
๓) 

นายประดับ   แกวนาม 
นายอําพล  ยะสะนพ 

ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณี 
ประธานสหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรต ิ

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๔) นายสน่ัน  พลรัฐธนาสิทธ์ิ ประธานสหวิทยาเขตทุงสง รองประธานกรรมการ 



                                                                                         
๒๐ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๐ 

 

๕) นายวิเชียน  ชนะราวี ประธานสหวิทยาเขตตนนํ้าตาป รองประธานกรรมการ 
๖) นายสมนึก  รักดํา ประธานสหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา กรรมการ 
๗) นายภักดี  เหมทานนท ประธานสหวิทยาเขตเบญจม กรรมการ 
๘) นายสุคนธ  แสงประทุม ประธานสหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-เชียรใหญ กรรมการ 
๙) นายปรีชา  แรทอง ประธานสหวิทยาเขตสตรีทุงสง กรรมการ 

๑o) นายดําเนิน  มาทอง ประธานสหวิทยาเขตสิชล-ขนอม กรรมการ 
๑๑) นายวัฒนา   ลาชโรจน ประธานสหวิทยาเขตทุงใหญ กรรมการ 
๑๒) นายสุรชัย  ทองพันธ ประธานสหวิทยาเขตชะอวด กรรมการ 
๑๓) นายเอกรัฐ   เพ็งจันทร ประธานสหวิทยาเขตรอนพิบูลย-จุฬาภรณ กรรมการ 
๑๔) นายคีรี    มากสังข ประธานสหวิทยาเขตหัวไทร- ปากพนัง กรรมการ 
๑๕) นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๖) นายประเสริฐ ชีใหม ผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๑๗) นายประยูร  รักษกําเนิด ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการ 
๑๘) นายธัมรงค  มาสิงค ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร กรรมการ 
๑๙) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒o) นายพงคสิทธิ สิริกาญจน ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค กรรมการ 
๒๑) นายจําเริญศักดิ์  แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
๒๒) นายสถิต  รัตนบุร ี ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ กรรมการ 
๒๓) นายไกวัล  เสริมแกว ผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการ 
๒๔) นายสิทธิพร  นิลพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ กรรมการ 
๒๕) นายประพฤติ  วงชนะ ผูอํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา กรรมการ 
๒๖) นายประโยชน  ชัยณรงค ผูอํานวยการโรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม กรรมการ 
๒๗) วาที่ ร.ต.สมพร  แกวคง ผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ กรรมการ 
๒๘) นายสงา นาวารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด กรรมการ 
๒๙) นายวิสุทธ์ิ  พิชัยยุทธ ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ กรรมการ 
๓๐) นายสุรพงค เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 
๓๑) นายพีระพงษ สองวิหค ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค กรรมการ 
๓๒) นางจิราพร รัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา กรรมการ 
๓๓) นายอนันต รักษศรีทอง ผูอํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม กรรมการ 
๓๔) นายสุภาพ เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนโสภณคณาภรณ กรรมการ 
๓๕) นายวิชัย สุขพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค กรรมการ 
๓๖) 
๓๗) 

นายเฉลิมพงศ ชวยคุม 
นายสุวรรณ  ผลเจริญ 

ผูอํานวยการโรงเรียนประสาธนราษฏรบํารุง 
ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน 

กรรมการ 
กรรมการ 

๓๘) นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา กรรมการ 
๓๙) นางวิมพวิภา รักสม ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค กรรมการ 
๔๐) นายอรุณ รอดสันติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม กรรมการ 
๔๒) นางจิราภรณ เมืองแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการ 
๔๓) นางชัชฎาภรณ บุรีรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ กรรมการ 
๔๔) นายสุจินต วิเชียรฉาย รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการ 
๔๕) นายสามารถ ริยาพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ 
๔๖) นางสุจิรา รัตนบุร ี รองผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการ 
๔๗) นางบังอร แปนคง รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๘) นางเบญจมาศ ทองสงโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔๙) นายรัฐนันท ยุโสต ครูโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการ 
๕o) เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระฯทุกศูนย กรรมการ 



                                                                                         
๒๑ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๑ 

 

๕๑) นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๕๒) นายปชานนท  ชนะราวี ผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๓) นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ ผูอํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๔) นายธวัช  คํานวณ ผูอํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๕) นายปราโมทย  พรหมนิล ผูอํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๖) นายสามารถ  แตงอักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๗) นายศักดิ์ชัย คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๘) นายเรืองศักดิ์ สุพงษวิบูลยพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๙) นางวันดี ชูประจง รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๐) นายสุธรรม ชวยชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๑) นายอุดม  เจริญผล รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๒) นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๓) ดร.สันติกร  รักสองหม่ืน รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๔) นายประทีป  ปานเนือง รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๕) นายวิชาญ เพชรแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๖) นายณัฐชัย  สมจิต รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๗) นายภูดิศ  หนูคง รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๘) นายพิทักษ  คงศักดิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖๙) นางจินดา  รัตนพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนนาบอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๐) นายชัยศักด์ิ  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๑) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๒) นายสุทิน  อยูสบาย รองผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๓) นางจิราภรณ  เมืองแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๔) นายสมศักดิ์  คงแปน  รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๕) นายบุญฤทธ์ิ  สมเขาใหญ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๖) นางสิริวรรณ มณีโชต ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๗) นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๗๘) นายวีระ เพชรทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๗๙) นางสุวรรณี  เกื้อสังข รองผูอํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๘๐) นายประยูรศักด์ิ ขวัญสา รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๘๑) นายพิทักษ  คงศักดิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียนชางกลางประชานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๑ ฝายประสานงานนิทรรศการหนวยงานภายนอก  มีหนาที่ ติดตอ ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่และอํานวยความ

สะดวก การจัดแสดงนิทรรศการจากหนวยงานภายนอก ประกอบดวย   

๑) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นายสมนึก  รักดํา ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธิศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานกรรมการ 
๔) นายสุนทรัสส เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๕) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๖) นายประยูร  รักษกําเนิด ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการ 
๗) นายดุสิต คงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๘) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก  สพม.๑๒ กรรมการ 
๙) นายภูตินันท  เฮงศิร ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) นางสารี  ณรงคทิพย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



                                                                                         
๒๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๒ 

 

๓.๑๒ ฝายยกยองเชิดชูเกียรติผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีหนาที่  จัดทําหลักเกณฑ  กําหนด
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาดีเดน บุคลากรดีเดนในสายผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง 
ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ประสานงานสงรายชื่อบุคลากรดีเดนที่ไดรับการพิจารณาใหกับฝายจัดทําเกียรติบัตร/โลเกียรติยศ  
ประกอบดวย 

๑) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
๒) นายประดับ  แกวนาม  ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธาน 
๓) นายสมนึก  รักดํา   ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา รองประธาน 
๔) นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง   รองประธาน 
๕) นายคีรี  มากสังข   ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร รองประธาน 
๖) นายวิเชียน ชนะราวี  ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  กรรมการ 
๗) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ กรรมการ 
๘) นายจําเริญศักดิ์  แสงแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณฯ กรรมการ 
๙) นายสมมาศ  หนูแกว  ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล กรรมการ 
๑๐) นายสงา  นาวารัตน   ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด   กรรมการ 
๑๑) นายสมมุง  หนูพยันห  ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา  กรรมการ 
๑๒) นายธํามรงค  มาสิงค  ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  กรรมการ 
๑๓) นายศรีมีชัย  คงจันทร  ผูอํานวยการโรงเรยีนเชียรใหญสามัคคีวิทยา กรรมการ 
๑๔) ประธานศูนยพัฒนาวิชาการทุกศูนย      กรรมการ 
๑๕) เลขานุการศูนยพัฒนาวิชาการทุกศูนย      กรรมการ 
๑๖) นายดุสิต  คงจันทร   รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  กรรมการ 
๑๗) นายประพฤติ  ชุมโรย  รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  กรรมการ 
๑๘) นางจิราพร  รัตนกุล  ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
๑๙) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๐) นางวิมพวิภา  รักสม  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๑) นายวิศาล  ภูริวัฒน    รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๒) นายสุธรรม  ชวยชัย  รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๓) นางพรชนิตว  อิสระพร  รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกครูผูสอนและครูอัตราจาง มีหนาที่ คัดเลือกครูและบุคลากรดีเดนของศูนยพัฒนาวิชาการ
ทุกศูนย  ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝายยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

๑) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ประกอบดวย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท  เฮงศิริ  รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง ๑ คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน  กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญรัตน  มาลากาญจน     เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๒) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 
๑) นายประดับ  แกวนาม  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒) นายสามารถ  แตงอักษร  รอง ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔) หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง ๑ คน  กรรมการ 
๕) หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน  กรรมการ 
๖) นางระพีภรณ   ทองเชิด  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๓) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาฝรั่งเศส ประกอบดวย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
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๒. นายภูตินันท  เฮงศิริ  รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง ๑ คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน  กรรมการ 
๖. นางสุพรรณี   ภักษา  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๔) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาจีน ประกอบดวย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท  เฮงศิริ  รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ ๑ คนกรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง ๑ คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน  กรรมการ 
๖. นางปริตตา  ลีตะวัฒน  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๕) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระภาษาญี่ปุน ประกอบดวย 
๑. นายอําพล  ยะสะนพ  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางวันดี  ชูประจง  รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง ๑ คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน  กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธรณ  ปานคง  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๖) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาเกาหลี ประกอบดวย 
๑. นายไพรัช  วงศนาถกุล  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมทรง  ฝงชลจิตร  รอง ผอ.ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางราตรี   จิตบรรเจิด  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๗) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
๑. นายไพรัช  วงศนาถกุล  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมทรง  ฝงชลจิตร  รอง ผอ.ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๘) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประกอบดวย 
๑. นายอําพล  ยะสะนพ  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางวันดี  ชูประจง  รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางจริยา  จิตสํารวย  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๙) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 
๑. นางสาวรัตนาภรณ เขียวบรรจง ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทยา  เพชรจ ู  รอง ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
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๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายจรูญ  บุญลอม    เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดวย 
๑. นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  อุปถัมภ  รอง ผอ.ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุวัฒน  งามจรัส  ครูโรงเรียนปากพนัง  กรรมการ 
๔. นายสมโชค  เอียดเฉลิม   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต     กรรมการ 
๕. นางสัมพันธ   ต่ันสกุล  ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ กรรมการ 
๖. นายชิตพล  สังขวงศ  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) ประกอบดวย 
๑. ดร.สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ประธานศูนย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล  รอง ผอ.ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางนวิยา  จินดาวัฒน  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูดนตรีไทย ประกอบดวย 
๑. นายประเสริฐ  ชีใหม  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายมนตตรี  หนูขจร  รอง ผอ.ร.ร.ปากพนัง    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางกิ่งแกว  คําพรรณ  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูดนตรีสากล ประกอบดวย 
๑. นาย ส.สมบัติ  มีสุนทร  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักดิ์  คงแปน   รอง ผอ.ร.ร.โยธินบํารุง    รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยมิตร วงศสวัสดิ์  รอง ผอ.ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา กรรมการ 
๔. นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล  รอง ผอ.ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ  รอง ผอ.ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ 
๖. นายจํานงค   สิงหสุวรรณ  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูนาฏศิลป ประกอบดวย 
๑. นายประดับ  แกวนาม  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายสามารถ  แตงอักษร  รอง ผอ.ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางนวพร  อักษรทอง  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๕) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูเกษตรกรรม ประกอบดวย 
๑. นายวิเชียน  ชนะราวี  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายพลากร  ศิริพงศ  รอง ผอ.ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายสุริยันต   สุทธิ   เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

 



                                                                                         
๒๕ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๕ 

 

๑๖) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคหกรรม ประกอบดวย 
๑. นายปรีชา  แรทอง  ประธานศูนย    ประธานกรรมการ 
๒. นางอารี  นิยมรส  รอง ผอ.ร.ร.สตรีทุงสง   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางวาสนา   สุภาพ   เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูอุตสาหกรรม ประกอบดวย 
๑. นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธ์ิ ประธานศูนย    ประธานกรรมการ 
๒. นางวิมล  หนูชุม   รอง ผอ.ร.ร.ทุงสง   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายสวาง   เกตุแกว  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๘) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูธุรกิจ ประกอบดวย 
๑. นายสุคนธ  แสงประทุม  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายอธิศ  ระแบบเลิศ  รอง ผอ.ร.ร.สตรีปากพนัง  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายวรงค   บุญทอง  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร ประกอบดวย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท  เฮงศิริ  รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายเอกตวัน  เลิศไกร  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 
๑. นายสมนึก  รักดํา  ประธานศูนย    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธีรุจ  อุปถัมภ   รอง ผอ.ร.ร.ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางพราวนภา     ผลบุญ  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๒๑) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ประกอบดวย  
๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาคร  แรกคํานวณ                    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                    กรรมการ 
๓. นายปญญา  พลายชุม  ครูโรงเรียนเชียรใหญ  กรรมการ 
๔. นายเรียงศักดิ์  เรืองรอด  ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค กรรมการ 
๕. นางสุวิมล   ไชยถาวร  ครูโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

๒๒) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมกิจกรรมหุนยนต ประกอบดวย 
๑. นายดําเนิน   มาทอง  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นายบุญฤทธ์ิ  สมเขาใหญ รอง ผอ.ร.ร.สิชลคุณาธารวิทยา       รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 



                                                                                         
๒๖ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๖ 

 

๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายปริญญา   นุมนอย  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓) ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมศิลปะพื้นบาน ประกอบดวย 
๑. นายวิสุทธ์ิ  พิชัยยุทธ  ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิติพร  หนูคง  รอง ผอ.ร.ร.เชียรใหญ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นายเฉลิมชัย  กลับดี  เลขานุการศูนย   กรรมการและเลขานุการ 

๒๔) ศูนยพัฒนาวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ประกอบดวย 
๒๔.๑ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานครูดีเดน ประกอบดวย 

๑. นายสุคนธ  แสงประทุม  ประธานศูนย  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท  กลับขันธ  รองประธานกรรมการศูนย รองประธานกรรมการ 
๓. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต  กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๔. นายสุวัฒน  คนซ่ือ   กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๕. นายพีรพงษ  สองวิหค  กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๖. นายวิเชียร  วงศแกว  กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๗. นายกําพล  ทองอยู   กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๘. นายประยูร  รักษกําเนิด  กรรมการบริหารศูนย กรรมการ 
๙. นางจิราพร  รัตนกุล  กรรมการและเลขานุการศูนย กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสุภาภรณ  คงคานนท   ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑. นายอธิศ ระแบบเลิศ     รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวพเยาว  สังขดวงยา  รองผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานครูอัตราจางและพี่เล้ียงเด็กพิการดีเดน ประกอบดวย 
      ๑. นายธํารงค  มาสิงค       รองประธานกรรมการศูนย      ประธานกรรมการ 
       ๒. นายนันทวัฒน  ชัยวิชิต   กรรมการบริหารศูนย  รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายประพฤติ  วงศชนะ   กรรมการบริหารศูนย  รองประธานกรรมการ 
      ๔. นายสุวรรณ  ผลเจริญ  กรรมการบริหารศูนย   กรรมการ 
      ๕. นายสันติ  นาดี   กรรมการบริหารศูนย   กรรมการ 
      ๖. นายสุทธิพร  นิลพัฒน  กรรมการบริหารศูนย   กรรมการ 

       ๗. นายพยัส  คีรีพันธุ        กรรมการบริหารศูนย         กรรมการ 
      ๘. นางอุษณีย  จันทรสุวรรณ  กรรมการบริหารศูนย   กรรมการ 

      ๙. ดร.สุภาพ เต็มรัตน        ผูอํานวยการโรงเรียนโสภนคณาภรณ    กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๐.นางสุวรรณี สุวรรณรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           ๑๒.นางสุพัตรา กาญจนโรจน รองผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๕) ศูนยพัฒนาวิชาการศูนยอาเซียนศึกษา ประกอบดวย 
๑. นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ประธานศูนย   ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  อุปถัมภ  รอง ผอ.ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางเบญจมาศ  ทองสงโสม เลขานุการศูนย    กรรมการและเลขานุการ 

๒๖) ศูนยพัฒนาวิชาการศูนยเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 
๑. นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ประธานศูนย    ประธานกรรมการ 



                                                                                         
๒๗ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๗ 

 

๒. นางบังอร  แปนคง  รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดใหญหรือใหญพิเศษ 1 คน กรรมการ 
๔. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดกลาง 1 คน  กรรมการ 
๕. หัวหนาหรือตัวแทนกลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คน  กรรมการ 
๖. นางชอทิพย  ทองไชย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  กรรมการและเลขานุการ 

๒๗) ศูนยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 
๑. ดร.สันติ  นาดี   ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเลิศชาย ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   รองประธาน 
๓. นายสุวรรณ ผลเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนปากพูน    กรรมการ 
๔. ดร.สันติกร รักสองหม่ืน รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ  กรรมการ 
๖. นางวิมพวิภา รักสม  ผูอํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและผูบริหารดีเดน  มีหนาที่  พิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาและผูบริหารดีเดน ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝายยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบดวย 

๑)  ขนาดใหญ/ใหญพิเศษ 
  ๑.  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ  ประธานกรรมการ  

 ๒.  นายสุนันท  กลับขันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา   รองประธาน 
 ๓.  นายคีรี  มากสังข   ผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร  กรรมการ 
 ๔.  นายพีระพงศ  สองวิหค  ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค   กรรมการ 
 ๕.  ดร.สุรพงศ เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) ขนาดกลาง 
๑.  นายสมนึก  รักดํา               ผูอํานวยการโรงเรียนทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา  ประธานกรรมการ 

๒. นายสนั่น  พลรัฐธนาสิทธ์ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง    รองประธาน 

๓. นายอนันต  ปยวัชรพันธุ  ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ  กรรมการ 

๔. นายสงา  นาวารัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวด    กรรมการ 

๕. นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน  ผูอํานวยการโรงเรียนสระแกวรัตนวิทย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) ขนาดเล็ก 

  ๑.  นายวิเชียน ชนะราวี  ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายดําเนิน  มาทอง  ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา   รองประธาน  
  ๓.   นายอําพล  ยะสะนพ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต   กรรมการ 

 ๔. นายสุคนธ  แสงประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง   กรรมการ 
   ๕.  นายวิเชียร  วงศแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสงวิทยา         กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๒.๓. คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของรองผูบริหารสถานศึกษาดีเดน  มีหนาที่  พิจารณา

คัดเลือกและนําเสนอผลงานของรองผูบริหารดีเดน ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝายยกยองเชิดชูเกียรติ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบดวย 

๑)  ขนาดใหญและใหญพิเศษ 
  ๑.  นายวิศาล  ภูริวัฒน  รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายชัยศักดิ์  คงแกว  รองผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร  รองประธาน 
 ๓.  นายวัชรินทร  ธรรมชาต ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง   กรรมการ 
 ๔.  นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  กรรมการ 
 ๕.  นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) ขนาดกลาง 
 ๑.   นายดุสิต  คงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ    ประธานกรรมการ 



                                                                                         
๒๘ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๘ 

 

 ๒.  นายประทีป  ปานเนือง รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงสง   รองประธาน 
๗. นายสามารถ  ริยาพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  กรรมการ 
๘. นายรังสิต  เพชรานนท รองผูอํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค  กรรมการ 
๙. นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓) ขนาดเล็ก 
๑. นายประพฤติ  ชุมโรย รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธรรม  ชวยชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  รองประธาน 
๓. นางอารี นิยมรส  รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง   กรรมการ 
๔. นายสุจินต  วิเชียรฉาย รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางจิราภรณ  เมืองแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒน   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๒.๔ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเดน  มีหนาที่  ดําเนินการ
คัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝาย 
ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบดวย 

๑. ดร.พรศักดิ์  จินา  รองผูอํานวยการ สพม.๑๒    ประธานกรรมการ  
๒. นายสมมุง  หนูพยันห ผูอํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา   รองประธาน  
๓. นายสมมาศ  หนูแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทองเนยีนคณาภิบาล  กรรมการ 
๔.  นายธํามรงค  มาสิงค ผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร   กรรมการ 
๕.  นายศรีวิชัย  คงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๖.  นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ  ผูอํานวยการกลุมศึกษานิเทศก สพม.๑๒  กรรมการและเลขานุการ 
๗.  นายวีระพันธ  โชติวัน       นิติกร สพม.๑๒                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๒.๕ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวดีเดน  มีหนาที่  
ดําเนินการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวดีเดน ตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกที่
คณะกรรมการฝาย ยกยองเชิดชูเกียรติ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบดวย 

๑. นายประดับ  แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิสุทธ์ิ  วิชัยยุทธ ผูอํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ   รองประธาน  
๓. นายสุนทร  เพชรด ี  ผูอํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา   กรรมการ 
๔. นายจําเริญศักดิ์  แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชฯ   กรรมการ 
๕. นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต ผูอํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม   กรรมการ  
๖. นายสิทธิพร  นิลพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ     กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายศักดิ์ชัย คงแกว       รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๓ ฝายสูจิบัตร  มีหนาที่ ประสานงาน รวบรวมขอมูลรายการแขงขัน รายชื่อผูบริหารดีเดน ครูดีเดนครูอัตราจาง

ดีเดนและลูกจางดีเดน  จากคณะกรรมการฝายยกยองเชิดชูเกียรติและศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระวิชาตางๆ  พิจารณาจัดหาขอมูล

อ่ืนๆ รวบรวมขอมูลเพื่อจัดพิมพลงสูจิบัตรตามความเหมาะสม  และจัดทําสูจิบัตรเพื่อมอบใหแขกผูมีเกียรติ  ศูนยพัฒนากลุมสาระ

วิชา และโรงเรียนตางๆที่สงนักเรียนเขารวมแขงขัน  ประกอบดวย  

๑) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา รองประธานกรรมการ 
๔) นายสุชีพ   ทิพยบุญแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๕) นายวิศาล  ภูริวัฒน รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๖) นางบังอร  แปนคง รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๗) นายภูตินันท  เฮงศิร ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๘) นายมานิตร  จิตจํา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๙) นายสุวัฒน  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๐) นางชอแกว  จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



                                                                                         
๒๙ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๒๙ 

 

๑๑) นายสมพร  วัชรกาฬ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒) นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๔ ฝายจัดทําเกียรติบัตรและโลประกาศเกียรติคุณ   มีหนาที่ ประสานงานกับศูนยพัฒนากลุมสาระวิชาตางๆ และ

คณะกรรมการฝายยกยองเชิดชูเกียรต ิเพื่อรวบรวมผลการคัดเลือกผูบริหารดีเดน ครูดีเดน ครูอัตราจางดีเดนและลูกจางดีเดน  ออกแบบ  จัดทํา

เกียรติบัตรและโลประกาศเกียรติคุณใหเหมาะสม  พรอมดําเนินการรับลงทะเบียน กําหนดที่น่ังและประสานงานกับฝายพิธีการ  เพื่อดําเนินการมอบ

โลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในพิธีเปด ประกอบดวย  

๑) นายอําพล  ยะสะนพ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ประธานกรรมการ 
๒) นางอุษณยี  จันทรสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
๓) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๔) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 

๕) นายศราวุธ  จันทรดี รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๖) นางวนิดา   มากนวล รอง ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๗) นายชัยศักด์ิ  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร กรรมการ 
๘) นางบังอร  แปนคง รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๙) นางภูริชญา   เผือกพรหม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 

๑๐) นายอัศวิน  จุลมูล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๑๑) นางภูริชญา  เผือกพรหม ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๑๒) นายธงชัย  กัณหาวงศ พนักงานขับรถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๑๓) นางวันดี  ชูประจง รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและเลขานุการ 
๑๔) นางพึงพิศ  กีรติพรพิสุทธ์ิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๕) นายพสิษฐ  แสนเสนาะ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๖) นางสาวเสาวภา  โชติพันธ เจาหนาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗) นางสาวเสาวนีย  หุตางกูร เจาหนาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๘) นางสาวภัทราภรณ เหมทานนท เจาหนาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๙) นางสาวจิรัญญา  สิงละเอียด เจาหนาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๐) นางสาวนิตยา  ประโยชน เจาหนาทีโ่รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๕ ฝายจราจรและรักษาความปลอดภัย    มีหนาที่ จัดระบบการจราจรบริเวณที่จัดงานและสถานที่แขงขันทักษะ 

จัดระบบการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย 

๑) นายดําเนิน  มาทอง ผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานกรรมการ 
๒) วาทีร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผูอํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายมนตรี  มนูญผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๔) นายดะนาน  วรรณาการ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕) นายเสถียร  ชุมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๖) นายปธิญญากร  สทุธิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๗) นายมทูร  พูลสวัสด์ิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๘) นายสุวัฒน  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๙) นายธวัช  ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑o) นายวัชระ  สมแปน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๑) 
๑๒) 
๑๓) 
๑๔) 

นายวิชาญ  จินพล 
นายศุภกิจ  สมัยสงฆ 
นายนิวัตร  อรุณ 
นายเดนวัฒนา สักกุนา 

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนโยธินบํารุง 
ครูโรงเรียนโยธินบํารุง 
ครูโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 



                                                                                         
๓๐ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๓๐ 

 

๑๕) ยามรักษาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๖) ยามรักษาการ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๗) ยามรักษาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๘) ยามรักษาการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 

๑๙) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จํานวน ๓o คน กรรมการ 
๒o) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๒๑) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๒o คน กรรมการ 

๒๒) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จํานวน ๒o คน กรรมการ 
๒๓) ลูกเสือ/เนตรนารี สนามแขงขันละ จํานวน ๓o คน กรรมการ 
๒๔) นายดุสิต   คงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๒๕) นายเรืองศักดิ์ สุพงษวิบูลยพันธ รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๖) ดร.สันติกร รักสองหม่ืน รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๗) นายอุดม  เจริญผล รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๘) นายฉลองรัฐ  รัฐธรรม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๙) นายอิสรอเฝน  บิลหละเตะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๐) นายสังวร  สิรันทวิเนติ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๑) นายมนูญ  บุญทวิโรฒ ิ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๖ ฝายพยาบาล  มีหนาที่ จัดเตรียมอุปกรณการรักษาพยาบาล ดูแลปฐมพยาบาลผูปวยและนําสงโรงพยาบาลกรณี

ฉุกเฉิน ประกอบดวย 

๑) นายอนันต  ปยะวัชรพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ ประธานกรรมการ 
๒) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังวิทยาคม รองประธานกรรมการ                 
๓) นายสุชีพ  ทิพยบุญแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานกรรมการ 
๔) นายศักดิ์ชัย  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๕) ดร.สันติกร รักสองหม่ืน รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๖) นางพรชนิตว อิสระพร รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๗) นายจําเริญ  สมจิต รองผูอํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๘) นางสาวจันทรา  ภูเจริญพงศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๙) นางนิรชร  วงศภัคไพบูลย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 

๑o) นางสาววรรณา  สรวงพนากุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๑) นางสุภร เจษฎาพงศ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๒) นางศิริวรรณ  ธุระเจน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๓) นางอุมาภรณ  หวังดี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๔) นางกัลยรัตน  พรหมเดช ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๕) นางวรุบล  พลไชย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๖) นางจรรยา  ถาวรแกว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๗) นางนิรชร  วงศภัคไพบูลย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๑๘) นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จํานวน ๑o คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๙) นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จํานวน ๑o คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒o) นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จํานวน ๑o คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๑) นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน ๑o คน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๗ ฝายเลขานุการ  มีหนาที่  ประสานงานกับฝายตางๆ จัดทําหนังสือราชการในการประสานงาน      ออกคําส่ัง 

จัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ และจัดทําเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ  ประกอบดวย 

๑) นายประยูร  รักษกําเนิด ผูอํานวยการโรงเรียนกางปลาวิทยาคม ประธานกรรมการ 



                                                                                         
๓๑ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๓๑ 

 

๒) ดร.สันติ  นาด ี ผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานกรรมการ 

๓) ดร.สุภาพ   เต็มรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนโสภณคณาภรณ รองประธานกรรมการ 
๔) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕) นายอําพล  ยะสะนพ ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๖) ดร.สุรพงศ  เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคิรีพิทยาคม กรรมการ 
๗) นายจําเริญศักดิ์  แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณรัชมังคลาภิเษก กรรมการ 
๘) นางจิราพร  รัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา กรรมการ 
๙) นางสุภาภรณ  คงคานนท ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา กรรรมการ 

๑o) นายกําพล  ทองอยู ผูอํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม กรรมการ 
๑๑) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา กรรมการ 
๑๒) นางวิมพวิภา   รักสม ผูอํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก กรรมการ 
๑๓) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผูอํานวยการโรงเรียนทุงสังพิทยาคม กรรมการ 
๑๔) นายไตรรัตน  คงโต รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๕) นายภูตินันท  เฮงศิร ิ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๖) นายดุสิต   คงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๑๗) นายวิศาล  ภูริวัฒน รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๘) นายสามารถ  แตงอักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๑๙) นายศักดิ์ชัย  คงแกว รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๒o) นายสุธรรม  ชวยชัย รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๒๑) นางวันดี  ชูประจง รองผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต กรรมการ 
๒๒) นางสาวอุไรวรรณ  แซหลิ่ม รองผูอํานวยการโรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๒๓) นายมนตรี  หนูขจร รองผูอํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๒๔) นายบุญฤทธ์ิ  สมเขาใหญ รองผูอํานวยการโรงเรียนสิชลคุณธารวิทยา กรรมการ 
๒๕) นางศรีสมร  ชัยมุสิก ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.๑๒ กรรมการ 
๒๖) นางสาวพรทิพย  เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการ 
๒๗) นายสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๒๘) นางวิภาวี  อุนเสียม ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๒๙) นายวิเชียร  ปาณะพงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๐) นายไตรรงค  สาดแว ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๑) นางจิรา  ชูชวย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๒) นางศิริมนต ชินวงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๓) นายสุภรณ  แสงผะกาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๔) นางปทิตตา  จันทรสวาง ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๕) นางสาวจิตติมา  เพชรมณ ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๖) นางสุจารี  สินภิบาล นักจัดการงานทั่วไป สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๗) นางสาวเครือวัลย  อ่ิมพิมาย เจาหนาที่ธุรการ สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๘) นายณัฐพร  สัตยนาโค ชางไฟฟา สพม.๑๒ กรรมการ 
๓๙) นางพริตา ยอดสุรางค นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.๑๒ กรรมการ 
๔๐) นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒ กรรมการและเลขานุการ 
๔๑) นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๒) ดร.สันติกร รักษสองหมื่น รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๓) นายสมศักดิ์  คงแปน รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๔) นายอนันต  แดงเรือง รองผูอํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๕) นางบังอร  แปนคง รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



                                                                                         
๓๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๓๒ 

 

๔๖) นางสุนิตย  เลื่องลือสกุล รองผูอํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๗) นางจิราภรณ  เมืองแกว  รองผูอํานวยการโรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๘) นางวันเพ็ญ ทองบัว รองผูอํานวยการโรงเรียนทุงใหญวิทยาคม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔๙) นางสารี  ณรงคทิพย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๐) นางเบญจมาศ  เขียวฤทธ์ิ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๑) นางสาวอุษณีย  รองพินิจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๒) นางมณฑา  สุขเกื้อ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๓) นางสาวพรณัชชา เช่ือมใจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๔) นางสาวพวงเพชร  ขาวปลอด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๕) นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๖) นางสาวนวรา  เลิศนอย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๗) นายธาวิน  สินเย็น ครูโรงเรียนทุงสงวิทยา ชวยราชการ สพม. ๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๘) นางสาวสุภาพร พูดเพราะ เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๙) นางสาวกมลวรรณ หอหุม เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๘ ฝายการเงิน มีหนาที ่  จัดบัญชีการเงิน(รายรับรายจาย) ทัง้จากฝายจัดหารายไดและรับสนับสนุนจากโรงเรียน(ราย

หัว) ควบคุมการเบิกจายใหกรรมการฝายตางๆรวบรวมหลักฐานการจายเงิน และอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการเงิน ประกอบดวย 

๑) นายภักดี  เหมทานนท ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานกรรมการ 
๒) นายประดับ  แกวนาม ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓) นางมาลี     บรรจงเมือง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๔) นางวงศตะวัน   ธาราฤดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๕) นางบุษกร  รักเกาะรุง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการ 
๖) นายอาทร  แกวสวัสด์ิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๗) นางเรไร  ดิษฐปาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๘) นางเนตรชนก   ศรีรัตน นักวิชาการเงินและบัญช ี สพม.๑๒ กรรมการ 
๙) นางบุญเสริม  แตงออน เจาพนักงานการเงินบัญชี  สพม.๑๒ กรรมการ 

๑o) นางชุติมา  พยุหกฤษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ กรรมการ 
๑๑) นายไตรรัตน   คงโต รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นายโอภาศ จิตบรรเจิด รองผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๓) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๔) นางจิรารัตน  เดี่ยวกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๕) นางกุหลาบ  โกฏิกุล ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๖) นางพวงรัตน  เหลาธนถาวร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗) นางฐิติมา  ทิพยมโนสิงห ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๓.๑๙ ฝายติดตามประสานงานการแขงขันทักษะ มีหนาที่ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการแขงขันตอฝาย

อํานวยการ  ตลอดจนการใหคําแนะนําปรึกษาในการจดัการแขงขัน ประกอบดวย 

๑) 
๒) 
๓)
๔)
๕) 

นายไกรสิทธ์ิ   เลิศไกร 
นายพรศักด์ิ   จินา 
นายจตุรงค  สุขแกว 
นายสุทัศน  แกวพูล 
นายมนูญ   บุญชูวงศ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๖) นางละอองทิพย  บุณยเกียรต ิ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒   กรรมการ 
๗) นางสาวพรทิพย   เกิดสม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒   กรรมการ 
๘) นายไตรรงค    สาดแว ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยโีลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สพม. ๑๒   กรรมการ 

 



                                                                                         
๓๓ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๓๓ 

 

สนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

๑) 
๒)
๓) 

นายประดับ  แกวนาม 
นางศรีสมร  ชัยมุสิก 
นางสาวสัมพันธ  จิรายุพงศ 

ผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สพม.๑๒ 
ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

๔) นางปทิตตา  จันทรสวาง ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๕) นายสามารถ  แตงอักษร รองผูอํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

๑) 
๒) 

นายภักดี   เหมทานนท 
นางละอองทิพย  บุณยเกียรต ิ

ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒   

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๓) นายวิเชียร  ปาณะพงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔) นางสุรัชนี  อยูสบาย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๕)  นายภูตินันท  เฮงศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กรรมการและเลขานุการ 

สนามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  

๑) 
๒) 

นายสุนทรัสส  เพชรรักษคําดวง 
นางสาวพรทิพย  เกิดสม 

ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๓) นางจิรา  ชูชวย ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔) นางสาวศิริมนตร  ชินวงศ ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๕) นางพรทิพย  อุปถัมภ รองผูอํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการและลเขานุการ 

สนามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช 

๑) 
๒) 

นายไพรัช   วงศนาถกุล 
นายไพบูลย  พรหมดํา 

ผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรมราช 
ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

๓) นางวิภาวี  อุนเสียม ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ กรรมการ 
๔) 
๕) 

นายสุภร   แสงผะกาย 
นายสมทรง    ฝงชลจิตร 

ศึกษานิเทศก สพม.๑๒ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

กรรมการ 
กรรมการและลเขานุการ 

๓.๒๐ ฝายประเมินผล   มีหนาที ่ จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล  แบบสอบถาม สัมภาษณ แบบสังเกต ประเมินผล สรุป

รายงานผลจากการจัดงานเปนรูปเลม เพื่อมอบใหโรงเรียนในสังกัดและผูที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  

๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
๕) 
๖)
๗) 

นายปรีชา  แรทอง 
ดร.สันติ  นาด ี
ดร.สุภาพ  เต็มรัตน 
นายประเสริฐ  ธานีรัตน 
นายอนุชน  สุรพงศามาศ 
นางอารี  นิยมรส 
นางวัฒนา  ศิริพฤกษ 

ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 
ผูอํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 
ผูอํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 
รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 
รองผูอํานวยการโรงเรียนสตรีทุงสง 
ครูโรงเรียนสตรีทุงสง 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

๘) นางวนิดา  วารีรักษ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๙) นางสาวนันตริตา  เดชกาญจน ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 

๑๐) นางณัฐรดา  เครือยศ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๑) นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๒) นางสุธีกานต  ชวยพิทักษ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๓) นางจีราพร  รัตนบุร ี ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๔) นายสุนิสัตน  จําปากลาย ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๕) นางสุวิมล  ชัยพราหมณ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๖) นางณภัทร  เมืองไทย ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๗) นางสุจารีย  กุลเทศ ครูโรงเรียนสตรีทุงสง กรรมการ 
๑๘) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา กรรมการและเลขานุการ 



                                                                                         
๓๔ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา คร้ังที่ ๒๕ หนา ๓๔ 

 

๑๙) 
๒๐) 
๒๑) 

นางณัฏนกานดา  ดําศรี 
นางพิไลวรรณ  วงศสวาง 
นางพวงเพ็ญ  บัวชุม 

ครูโรงเรียนสตรีทุงสง 
ครูโรงเรียนสตรีทุงสง 
ครูโรงเรียนสตรีทุงสง 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการจัดงานและเกิดผลดีตอทาง

ราชการสืบไป 

 

ประกาศ ณ วันที่    ๒๘  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                                    
(นายไกรสิทธ์ิ   เลิศไกร ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 


