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มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

------------------------------------------------ 
ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ออกประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒                 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งท่ี ๒๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก าหนด
จัดงาน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นั้น 

บัดนี้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้เลื่อนการจัดงานดังกล่าวจากเดิม เป็นวันท่ี ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการเข้าด้วยกัน  
พร้อมทั้งปรับกรอบการด าเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ จึงยกเลิก
ประกาศฉบับเดิมให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลผลิตของนักเรียน การแสดงผลงานของครู
และบุคลากรด้านต่างๆขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ จึงประกาศแต่งตั้งคณะท างาน
รับผิดชอบแต่ละฝ่าย  ดังนี ้
๑. ที่ปรึกษา   

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช 
๓) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
๔) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ 
๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๖) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
๗) ผู้บังคับการต ารวจภูธร จังหวดันครศรธีรรมราช 
๘) ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙) ประชาสมัพันธ์จังหวดันครศรีธรรมราช 

๑๐) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๑) ผู้อ านวยการโรงเรยีนจรสัพิชากร สังกัด สช. 

๒. คณะท างานฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ร่วมคิด  ร่วมแก้ปัญหา  ประสานงานการด าเนินงานกับ
คณะท างานทุกฝ่าย  ประกอบด้วย    

๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒ ทกุคน รองประธานคณะท างาน 
๓) ผู้อ านวยการโรงเรยีนในสังกัด สพม.๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกคน คณะท างาน 
๔) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑-๔ คณะท างาน 
๕) ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ใน สพม.๑๒  ทุกคน คณะท างาน 
๖) นายสุทัศน์   แก้วพูล รอง ผอ.สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานกุาร 
๗) นายประยรู  รักษ์ก าเนดิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๘)   นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๙) นางวิมพ์วิภา    รักสม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๑๐)     นางกันยา  อักษรทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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๓. คณะท างานฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังน้ี 
๓.๑  ฝ่ายจัดหารายได้  มีหน้าที่ วางแผนในการจัดหารายได้  ด าเนินการหารายได้  พิจารณางบประมาณให้กับคณะท างาน

ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ และการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ประกอบด้วย 
๑) นายจตุรงค์    สุขแก้ว    รอง ผอ.สพม.๑๒   ประธานคณะท างาน 
๒) ผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง รองประธานคณะท างาน 
๓) ประธานสหวิทยาเขต ๑๓ สหวิทยาเขต (จังหวัดนครศรีธรรมราช) คณะท างาน  
๔) ผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะท างาน 
๕) ผู้อ านวยการโรงเรยีนวิเชียรประชาสรรค์ คณะท างาน 
๖) ผู้อ านวยการโรงเรยีนควนเกยสุทธิวิทยา คณะท างาน 
๗) ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์ คณะท างาน 
๘) ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะท างาน 
๙) ผู้อ านวยการโรงเรยีนคงคาประชารักษ์ คณะท างาน 

๑๐) ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์ คณะท างาน 
๑๑) ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะท างาน 
๑๒) ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด คณะท างานและเลขานกุาร 
๑๓) ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพูน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๔) รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุงทุกคน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๕) รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวดทกุคน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๖) นายสุวิจักขณ์  สายชว่ย  นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๓.๒  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์งาน  ท าป้ายประกาศ  แผ่นผ้า  แผ่นพับ  โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ สถานี
วิทยุ โทรทัศน์ Internet เว็บไซด์  แถลงข่าวและปฏิบัติหน้าท่ีพิธีกรประชาสัมพันธ์ประจ ากองอ านวยการทุกวัน  ประกอบด้วย 

๑) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ประธานคณะท างาน 
๒) นายภักดี  เหมทานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๔) นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๕) นายสมนึก  รักด า ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา รองประธานคณะท างาน 
๖) นายสมปอง  ภักดีกิจ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเกาะวิทยา คณะท างาน 
๗) 
๘) 

นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต ์
นางสุนิสา     เพียรด ี

ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๙) นางพันธิภา  รุจิวณิชย์กุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑o) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๑) นางสาวชวนี  ปุริโสดม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๒) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๓) นางพัชรินทร์  รัชชะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๔) นายนภัส เฮ้งศิร ิ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๕) นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๖) นางสาวนุชนาฏ  ชูจันทร์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๗) นางสาวกาญจนา แก้วจ ารัส ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๘) นายนฤทธ์ิ จันมณ ี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๙) นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๐) นายวัชระ ส้มแป้น ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๑) นางสุชารัตน์ จันทรด์ ี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 

๑๑) นางสาวรณดิา  อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๒) นางอ านวย  ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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๒๒) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๓) น.ส.ชนากานต์ คงทองสังข ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๔) 
๒๕) 
๒๖) 
๒๗) 

นายมนตรี คงแก้ว 
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรรัตน์กุล 
นางอุไรวรรณ จลุสิกขี 
นายธนกฤษ  ผลศิร ิ

ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

๒๘) นายธีระพล  เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๙) นางสาวนวรา  เลศิน้อย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๐) นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๑) นางนงนภัส  ธีระปรีชากลุ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๒) นางนิธิมา ชิดเช่ียว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๓) นางหทัยวรรณ  ช่วยชัย ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๔) นายอดิศักดิ์  เจะ๊ดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๕) นางสาวเบญจมะ นาคะพงศ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๖) นางสาวจินดา  ธรรมนิยม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๗) นายสิทธิพร ปรีชา ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๘) นางราตรี ทองเมือง ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๓๙) นายไตรรงค์  สาดแว ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔๐) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔๑) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔๒) 
๔๓) 

นางพาตวรรณ ปรุเขตต ์
นางสาวจิตตมิา เพชรมณูีย ์

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญงาน สพม.๑๒ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๔๔) ดร.สันติ    นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างานและเลขานุการ 
๔๕) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๖) นายจ าเรญิศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๗) ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรยีนตระพังพิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๘) นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๙) นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๐) นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๑) นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๒) นายเจรญิ ศรีฟ้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๓) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๔) นางบังอร  แป้นคง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๕) นางสุภาพร พรหมแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๖) นายประเชษฐ์ จุลศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๗) นายมนตรี  คงแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๓.๓ ฝ่ายบริหารทั่วไปและจัดสถานที่  มีหน้าที ่ ประสานงานและอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ สาธารณูปโภคแก่โรงเรียน หน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม  จัดท าผังบริเวณ จัดสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์  จัดเตรียมระบบไฟฟ้าภายในงาน  เตรียมสถานที่ส าหรับกองอ านวยการ จัด
ที่นั่งส าหรับประธาน  แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม  พิธีเปิด  ผู้รับโล่และเกียรติบัตร  จัดตกแต่งเวทีที่จะใช้ในวันพิธีเปิด  จัดสถานที่และดูแลความเรียบร้อย
โดยทั่วไปภายในกองอ านวยการและบริเวณงาน  และจัดมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณงาน จัดเก็บอุปกรณ์   ประกอบด้วย 

๑) นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายภักดี  เหมทานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 
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๔) นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๕) นายสง่า    นาวารัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด คณะท างาน 
๖) นายสมมุ่ง  หนูพยันต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะท างาน 
๗) นายอนันต์  รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนช้างกลางประชานุกูล คณะท างาน 
๘) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะท างาน 
๙) นายเจรญิ  ศรีฟ้า รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 

๑๐) นางสาวโสภา   ไสวศร ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๑) นางปรีดา  ลัคนาวิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๒) นายเทพนิกร  แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๓) นายบุญลือ  ขุนทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๔) นางอารีย์  ชนะกาญจน ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๕) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๖) นางนัยนา  รัตนถาวร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๗) นายสุภาพ  เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๘) นายบรรดร  สรุาราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๙) นางสาวกัลยา  เวทยาวงศ ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๐) นางนิตยา  วัฒนกิจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๑) นางสาวสรยิา  ทองสมัคร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๒) นายสถาพร  แสงระว ี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๓) ว่าท่ี ร.ต.จัตุพงศ์ ศุภศร ี ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๔) นางสาวนุชนารถ  ชูจันทร์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๕) นายสมพร  วัชรกาฬ  ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๖) นางบุษบา มณีโชต ิ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒๗) นางขวัญฤทัย  วัฒนกุล ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒๘) นายอรุณ  ไชยสุวรรณ ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒๙) นายสมชัย  มุกดาร ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๐) นางระพีภรณ ์ ทองเชิด  ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๑) นายนิวัฒน์  วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๒) นายสถิตย์  ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๓) นายเกรียงไกร  ศรีใหม ่ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๔) นายอ านวย จันทร์ฤทธิ ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๕) นางเกวลิน  บดินทร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๖) นางอารี  พรมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๗) นางวรมน  โพธิช์าธาร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๘) นายศรชัย  ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๓๙) นายไพสิทธ์ิ ไชยบญุ                ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๐) นางสุภาณี  ศรีล้ า ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๑) นายมาโนชญ์ พัชน ี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๔๒) นางปราถนา  ยอดมณ ี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๓) นายปถม  แก้วสิน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๔) นายธวัช  ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๕) นายฉัติวัตร  ปรีดาศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๔๖) นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ ครูโรงเรียนโมคลานประชาสรรค ์ คณะท างาน  
๔๗) นายบ ารุง  สรรพนิล พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน  
๔๘) นางศรัญยู  ทองมี พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน  
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๔๙) นายนิยม  บัวหลวง พนักงานบริการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน  
๕๐) นายก าพล  บุญอมร ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๕๑) นายนิสิต  บุญช ู ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๕๒) นายณรงค์ชัย  ฤกษ์มงคล ช่างปูน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๕๓) นักเรียนโรงเรียนโยธินบ ารุง จ านวน ๒๐ คน คณะท างาน  
๕๔) นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๕๕) นักเรียนโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช  จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๕๖) นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๕๗) นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๕๘) นักเรียนโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  จ านวน ๒๐ คน คณะท างาน 
๕๙) ดร.สรุพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ ์          ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมคริีพิทยาคม คณะท างานและเลขานุการ 
๖๐) ว่าท่ี ร.อ.คุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๑) นายศักดิ์ชัย   คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๒) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร  
๖๓) นางพรชนิตว์  อิสระพร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๔) นายรังสิต  เพชรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโมคลานประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๕) นายธีระ  เงินแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๖) นายศักดาเดช  เดชศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๗) นายวัชรพงศ์  นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๘) นายสุธี  สกุลคง ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๖๙) นางรัตนา  ฤทธิรงค ์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๓.๔ ฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ แสงเสียง โสตทัศนูปกรณ์ที่จ าเป็นตามจุดต่างๆ บันทึกภาพ   
ถ่ายวีดิโอกิจกรรมทุกสนามแข่งขัน พร้อมรวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 

๑) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง ประธานคณะท างาน  
๒) นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช รองประธานคณะท างาน  
๓) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน  
๔) นายศักดิ์ชัย   คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน  
๕) นางพรชนิตว ์ อิสระพร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน   
๖) นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง รองประธานคณะท างาน  
๗) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๘) นายพยัส  คีรีพันธุ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคงคาประชารักษ์ คณะท างาน  
๙) นายประพฤติ วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา คณะท างาน  

๑๐) นายจิระวิทย์ มั่นคงวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนแหลมราษฎร์บ ารุง คณะท างาน  
๑๑) นางวิมพ์วิภา  รักสม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค ์ คณะท างาน  
๑๒) นายวัฒนา  แก้วนพรัตน ์ รองผูอ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร คณะท างาน  
๑๓) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๔) นายฉัตรติวัฒน์ ปรีดาศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๕) นายโชคดี  เปาะทองค า ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน  
๑๖) นายไพฑูรย์  ขาวปลอด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๑๗) นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๑๘) นายบดินทร์  ทองอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๑๙) นางจินตนา  บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒o) นางนุชนารถ  ชูจันทร์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒๑) นายปฏิเวธ  แก้วนาม ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
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           ๓.๕  ฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่  จัดพิธีกรในพิธีเปิด จัดท าก าหนดการเปิดงาน ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด  จัดการแสดงในวันพิธีเปิด
งาน  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและก ากับกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการเปิดงาน จัดเตรียมของที่ระลึกแด่ประธานและรางวัลให้กับ
นักแสดงในพิธีเปิด  ประกอบด้วย 

๑) นายภักดี  เหมทานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะท างาน 
๒) นายปรีชา  แร่ทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง รองประธานคณะท างาน 
๓) นายสมนึก  รักด า ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา รองประธานคณะท างาน 
๔) ดร.ส.สมบัติ มสีุนทร ผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง รองประธานคณะท างาน 
๕) นายคีรี  มากสังข ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์ รองประธานคณะท างาน 
๖) นายสง่า  นาวารัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด คณะท างาน 
๗) นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนแหลมราษฏร์บ ารุง คณะท างาน 
๘) นายสมพงษ์  ปานหงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเขาพังไกร คณะท างาน 
๙) นายธวัช  ค านวณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพูน คณะท างาน 

๑๐) นายเฉลมิชัย จิตส ารวย ผู้อ านวยการโรงเรยีนกรุงหยันวิทยาคาร คณะท างาน 
๑๑) นางพันธิภา รุจิวณิชย์กลุ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๒) นายสมเกียรติ  เวชภูต ิ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๓) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๔) นายประทีป  มุขดาร ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๕) นางช่อแก้ว  จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๖) นายสุภาพ  เสถียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๗) นางปรีดา  ลัคนาวิเชียร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๘) นางสาววชิรดา  รอยกิตติกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๙) นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๐) นายนภัส เฮ้งศิร ิ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๑) นาย เจม ฟ ู ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๒) นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๓) นางประภาเพ็ญ ขนาบศักดิ ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๔) นางดุษฎี บุญหนกูลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๒๕) นางสมจิตร์ มารค์คงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๒๖) นางแพรวพรรณ  ศรทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๒๗) นางวาสนา  ไชยวรรณ ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์นครศรฯี คณะท างาน 
๒๘) นางอรุณรตัน์  ถาวรจักร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะท างาน 

๒๒) นายสมชัย มุขดาร ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๓) นางพาตวรรณ  ปรุเขตต ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญงาน สพม.๑๒ คณะท างาน 
๒๔) นายณรงค์  เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๕) นายเรวัติ  นวลขาว เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  คณะท างาน  
๒๖) นายจัตุพร  ค าคง เจ้าหน้าท่ี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน  
๒๗) นายสมบตัิ  ยศกิจ พนักงานบริการ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะท างาน  
๒๘) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร คณะท างานและเลขานุการ 
๒๙) นายมีชัย พิทักษ์วงศ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๐) นางสาวสุภตัร พุทธานุกูล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวทิยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๑) นายจ านง  สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๒) นายสัญชัย  มุกดา ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๓๓) นายเจษฎา  กาญจนพันธ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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๒๙) นายสาธร   พฤกษะศร ี ครูโรงเรียนปากพนัง คณะท างาน 
๓๐) นางสาวนฤมล  นาคปลัด ครูโรงเรียนปากพนัง คณะท างาน 
๓๑) นางกาญจนา  ศรีปรางค ์ ครูโรงเรียนปากพูน คณะท างาน 
๓๒) นายจ านง  สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๓๓) นางปฏิญาภรณ์ ธานรีัตน ์ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๓๔) นายมนตรี  คงแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๕) นายประเชษฐ์  จุลศักดิ ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๖) นางวีณา ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๗) นางแอนนา  ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะท างาน 
๓๘) นางวาทนันท์ พรหมด า ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๙) นางดารณี พรหมเพชร ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะท างาน 
๔๐) นางอุ่นจิต ฉายวิริยะ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะท างาน 
๔๑) ดร.สภุาพ  เต็มรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์ คณะท างานและเลขานุการ 
๔๒) นายประเสริฐ  ธานีรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนขอนหาดประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๓) ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรยีนตระพังพิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๔) นายสุชีพ  ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๕) นายดุสติ  คงจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๖) นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๗) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๘) นายธวัชชัย ลายพยัคฆ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๓.๖ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  มีหน้าที่  ต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิด  จัดเตรียม อาหารว่าง  เครื่องดื่ม  
ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ  อ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เยี่ยมชมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ตลอดงาน  ประกอบด้วย 

๑)            นางกิ่งขวญั   สุขสงวน ผู้อ านวยการโรงเรยีนสระแก้วรตันวิทย ์  ประธานคณะท างาน 
  ๒) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นางสาวกัญญ์พดิา  จงคง ผู้อ านวยการโรงเรยีนนางเอื้อยวิทยา รองประธานคณะท างาน 
๔) ว่าท่ี ร.อ.คุณาวุฒิ ศรสีุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๕) 
๖) 

นางวันด ี แป้นสุข ฮอฟสตาด 
นายไพโรจน์  จุลนวล 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเสาธง 

รองประธานคณะท างาน 
คณะท างาน 

๗) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๘) นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๙) นางจิระพร  ภู่ข า ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 

๑๐) นางนัยนา  รัตนถาวร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๑) นางพวงผกา  ตลึงจิตร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๒) นางกอบกุล  ชาติกะโชดก ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๓) นางสาวจินดา  ธรรมนิยม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๔) นางวราพร  ไกรนรา ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๕) นางสาวเพ็ญศรี สุทธิวงศ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๖) นางมณฑกานต์ ตรึงจิตร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๗) นางณัฐปราง สุจารีย ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๘) นางสาวชญานิษฐ์  เพ็งหน ู ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๑๙) นายคมฑวัต  รักษาพล ลูกจ้างประจ าโรงเรียนทา่นครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๒๐) นางมณฑา  รักษาพล พนักงานบริการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๒๑) นางสุมาลี  ศรีวิมล พนักงานบริการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๒๒) นางสมบูรณ์  รัตนา พนักงานบริการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
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๒๓) นางเนาวรัตน์  อินทร์จันทร ์ พนักงานบริการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๒๔) นางพัชรินทร์  วิเชียรกาญจน ์ ครโูรงเรยีนเมอืงนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๕) นางนวรา  เลิศน้อย ครโูรงเรยีนเมอืงนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๖) นางฉลวย  บุญช ู พนักงานธุรการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๒๗) นางจิราภรณ์ สุทิน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๒๘) นางยุพเยาว ์ ชูช่วย ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๒๙) นางวาสนา  ฉายประทีป ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๐) นางฐิติรัตน์  อนันต ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๑) นางวาสนา  หนูหนัน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๒) นางวันทนีย ์ พืชโรจน ์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๓) นางพัชรี เทพทอง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๔) นางระพีพร  ปอปาน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๕) นางพรรณทิพา ชังอินทร์ ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๖) นางวนิดา ยุเหล็ก ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๗) นางสาววิจิตรา สุทิน ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๘) นางสุกัญญา ณ นคร ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๓๙) นางกรกนก  บุญเนือง ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างาน 
๔๐) นางสาวปาริชาต ิ แสงแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะท างาน 
๔๑) นายนฤเบศร์  เขียวมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะท างาน 
๔๒) นางสาวพัชราพร  ทวยสงฆ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสระแก้วรัตนวิทย ์ คณะท างานและเลขานกุาร 
๔๓) นางพรชนิตย์  อิสระพร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๔) นางสาวโสภา  ไสวศร ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๕) นางสาวเสาวรักษ์  ไชยศร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๖) นางสุจิรา  รตันบุร ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๗) นางศุภาพิชญ์  ศรภักด ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนร่อนพิบลูย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๘) นางสุวรรณี  สุวรรณรัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๙) นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๐) นางพรณีย์  ถวาย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๑) นางสาวสุภตัร  พุทธานุกูล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวทิยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๒) นางส ารวย  วงศ์สวัสดิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๓) นางสุภาภรณ์  พรหมแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๕๔) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

     ๓.๗ ฝ่ายการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   
๓.๗.๑  คณะท างานจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ วางแผน จัดเตรียมและด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทุกกลุ่มสาระวิชาทั้งนักเรยีนกลุ่มปกติและนักเรียน

พิเศษเรียนร่วม  รวบรวม สรุป รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย   
๑) ดร.พรศักดิ์   จินา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายปรีชา  แร่ทอง  ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม) รองประธานคณะท างาน 
๓) นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์ค าด้วง ประธานศูนย์อาเซยีนศึกษา/ประธานศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา รองประธานคณะท างาน 
๔) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระทุกศูนย ์  คณะท างาน 
๕) ว่าท่ี ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผู้อ านวยการโรงเรยีนควนเกยสุทธิวิทยา คณะท างาน 
๖) นายนราวุธ สุจติะพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางขันวิทยา คณะท างาน 
๗) นายอนันต์  รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรยีนช้างกลางประชานุกูล คณะท างาน 
๘) นายพีระพงศ์  สองวิหค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์ คณะท างาน 
๙) นายสถิต รตันบุร ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสงวิทยา คณะท างาน 
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    ๓.๗.๒  คณะท างานรับผิดชอบการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ วางแผน จัดเตรียม ประสานงานและด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ    
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ประกอบด้วย   

๑) นางละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา สพม. ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายไพบูลย์ พรหมด า  ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ สพม.๑๒ 

รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รองประธานคณะท างาน 

๓) นางวิภาวี อุ่นเสียม  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

คณะท างาน 

๔) นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ ์  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

คณะท างาน 

๕) ดร.เกศกนก  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

คณะท างาน 

๖) นายสุภรณ์ แสงผะกาย  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

คณะท างาน 

๗) นางสุรัชนี อยู่สบาย  ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิลปะ 

คณะท างาน 

๘) นายวิเชียร ปาณะพงศ ์  ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

คณะท างาน 

๙) 
    

นายชาญณรงค ์ รัตนบุร ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

คณะท างาน 

๑๐) นางปทิตตา  จันทร์สว่าง 
 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

คณะท างาน 

๑๑) นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ 
รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คณะท างาน 

๑๒) นางจิรา ชูช่วย  ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานุการ 

๑๐) นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะท างาน 
๑๑) นายเฉลมิพงศ์ ช่วยคุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรยีนประสาธนร์าษฏร์บ ารุง คณะท างาน 
๑๒) เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระฯทุกศูนย ์  คณะท างาน 
๑๓) นายไตรรงค์ สาดแว ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานุการ 
๑๔) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕) นายประยรู  รักษ์ก าเนดิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖) นายภูตินันท์ เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗) นายสามารถ  แต่งอักษร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙) นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐) นายวิทยา เพชรจ ู รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑) นางสาวจิติพร  หนูคง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ่ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒) นายวิโรจน์ ราชมณ ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔) นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕) นางสุมลฑา อินทรฤทธิ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖) ว่าท่ี ร.ต.ประกิต อินทนะ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗) 
๒๘) 

นายจ าเรญิ  สมจิตร 
นางสุจิรา  รตันบุร ี

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเสม็ดจวน 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๙) นายภูเบศวร์  หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๑๐ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๓.๘  ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขนั   
๑) ผู้ดูแลระบบและนายทะเบยีนสว่นกลาง  มีหน้าที่ 

            - ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บริการเวบ็ไซตร์ะบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพื้นท่ี ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้  รวมทั้งประสานงานกับผู้ดูแลระบบของส่วนกลาง (สพฐ.) และหน่วยงานผู้ให้บรกิาร
ระบบอินเทอร์เนต็ในท้องถิ่น  

- บริหารจัดการ และควบคุม ดูแล ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบบรหิารจดัการแข่งขันฯ เป็นไปตามข้อก าหนดของสพฐ. 
- จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ แก่นายทะเบียนและเจา้หน้าท่ีบันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาวิชาการ 
- จัดท าข้อมูลพื้นฐานของกิจกรรมการแข่งขันฯ และประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซตร์ะบบบริหารจัดการแข่งขันฯ  

            - ออกแบบหัวเว็บไซต์ เกียรติบัตรและบัตรประจ าตัวทุกประเภท ในระบบบริหารจดัการแขง่ขันฯ 
            - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะในระบบบริหารจดัการแข่งขันฯ 

   - ประสาน ตรวจสอบ ประกาศผลการแข่งขันฯ และยกเลิกประกาศผลกรณีทีผ่ิดพลาด (ซึ่งประธานศูนย์แข่งขันฯ ได้ขออนุมัติจาก
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว) 
            - ตรวจสอบข้อมลูผลการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี  และประสานงานและถ่ายโอนข้อมูลการแข่งขันจากระดับเขตเข้าสูร่ะบบบริหาร
จัดการแข่งขันฯ ในระดับภาค        

๒) ผู้ดูแลระบบของโรงเรยีน  มีหน้าท่ี ควบคุม ก ากับ ดูแล อ านวยความสะดวกในการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานระบบ
บริหารจดัการแข่งขัน แก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาวิชาการที่มีการจัดกิจกรรมการขันทักษะในสถานท่ีแข่งขัน
ของโรงเรียน ตลอด ๓ วันของการแข่งขัน 

๓) ผู้ประสานงานกลาง สพม.๑๒  มีหน้าที่   
         - น าเข้าข้อมูลผู้ใช้ระดับโรงเรียนทกุสังกัด และมอบบัญชีผู้ใช้และรหสัผ่านให้แกผู่้ประสานงานโรงเรยีนสังกัดนั้นๆ 
            - ประสานงานการแข่งขนัทักษะและการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันฯ ฝา่ยจดัการ
แข่งขันทักษะ กับผู้ประสานงานโรงเรียน 

๔) นายทะเบียน  มหีน้าท่ี   
- ตรวจสอบข้อมลูรายการและเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ในระบบบริหารจดัการแข่งขันทักษะฯ กบัเอกสารรายการและ 

เกณฑ์การแข่งขันฯ ของ สพฐ. 
- น าเข้าข้อมูลรายการ/กิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขันทักษะเพิ่มเตมิ (ระดับเขตพื้นท่ี) ในระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะฯ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายชื่อนักเรียนท่ีสมัครแข่งขันและครผููฝ้ึกสอนท่ีโรงเรียนกรอกเข้ามาในระบบบริหาร

จัดการแข่งขันฯ  
- กรอกข้อมูลรายชื่อกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจดัการแข่งขันของศูนย์พัฒนาวิชาการ 
- พิมพ์บัตรประจ าตัวคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์พัฒนาวิชาการ  
- พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน เช่น รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
- ตรวจสอบใบประกาศผลการแข่งขันที่คณะกรรมการตัดสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ ลงนามรับรองแล้ว  เพื่ออนุมัติให้ประกาศ

ผลในระบบฯ 
- ส่งส าเนาใบประกาศผลการแข่งขันให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์ฯ จ านวน ๑ ชุด  และส่งมาทีน่ายทะเบียนกลาง จ านวน ๑ 

ชุด 
- หากมีการประท้วงการแข่งขันหรอืประกาศผลผิด ให้ประสานผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง    เพื่อยกเลิกการประกาศใน

ระบบฯ ตามที่ได้รับอนุมตัิจากประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนั 
๕)  เจ้าหน้าท่ีบันทึกคะแนน  มีหน้าท่ี   

-  ตรวจสอบ บันทึก แก้ไข  ข้อมูล ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม ใหถู้กต้องเป็นปัจจุบัน ก่อนท าการแข่งขัน 
- บันทึกคะแนนลงในระบบฯ ตามแบบประกาศผลการแข่งขันที่กรรมการตดัสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ ลงนามรับรองแล้ว 

และส าเนาแบบบันทึกคะแนนส่งฝา่ยทะเบียนกลาง 1 ชุด  
- ประสานงานกับฝ่ายทะเบยีนกลางเพื่อขอประกาศผล (แจ้งก่อนคลิกประกาศผล) เมื่อได้รับอนญุาตจากฝ่ายทะเบียนกลางจึง

ประกาศผลได้  ผ่านเครื่องมือสื่อสารตามที่ก าหนด 
๖)  เจ้าหน้าท่ีวิทยุสื่อสาร  มีหนา้ที่  ประสานงานฝ่ายทะเบยีนและรายงานผลการแข่งขัน กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



                                                                                         
๑๑ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

คณะท างานฯ ประกอบด้วย 
๑) ดร.พรศักดิ์  จินา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต.๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธุ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 

ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง 
๔) นายไตรรงค์  สาดแว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.๑๒ คณะท างาน 
๕) นางสาวจิตตมิา เพชรมณูีย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๖) นางสาวรณดิา  อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๗) นายธเนศ  หาญใจ ครู โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างาน 
๘) นายภูเบศวร์  หนูแก้ว  ครูโรงเรียนพัทลุง  คณะท างาน 
๙) นางสาวพรรณราย  เลิศพลังเวทย ์ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ  สพม.๑๒ คณะท างาน 

ผู้ดูแลระบบโรงเรียน ของสนามแข่งขัน   
๑๐) นายสมพร วัชรกาฬ ครู โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๑) นายอรุณ  ไชยวรรณ ครู โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๒) นายมานิตร  จิตจ า ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๓) นายสุวัฒน์  สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๔) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๕) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 

ผู้ประสานงานกลาง  
๑๖) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๗) นางกันยา  อักษรทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๘) นางอ านวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๙) 
๒๐) 

นายสุวิจักขณ์ สายช่วย  
นางโสพิตตา  แก้ววิชิต 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๒๑) นางสุนสิา เพียรด ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพม.๑๒ คณะท างาน 
๒๒) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๒๓) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๒๔) นายบรรดร  สรุาราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 

เจ้าหน้าท่ีวิทยุสื่อสาร   
๒๕) นายวัชรพงศ์  นุราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๖) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๗) นายเทพนิกร  แก้วสุวรรณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๒๘) นายณัฐพร  สตัย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.๑๒ คณะท างาน 

ผู้ประสานงานโรงเรียนสังกัดอื่นในจังหวัด   
๒๙) นางสุภาพร มณีพงศ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นศ.๑ คณะท างาน 
๓๐) นางอัชฌา  หมื่นสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นศ.๒ คณะท างาน 
๓๑) นางรัชฌยา  รัตนวงศา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นศ.๓ คณะท างาน 
๓๒) นางอรศรี  มากเกต ุ รก. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นศ.๔ คณะท างาน 

นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทกึคะแนนจากศนูย์พัฒนาวิชาการ  ประกอบด้วย 
           ๑.ศูนย์ฯภาษาไทย นางช่อแก้ว   จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 

  นางสาวสุวิมล   อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวสุทธิรัตน์  ประดิษฐผล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

 



                                                                                         
๑๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

           ๒.ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ นางจิรายุ  สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 
  นางสาวภารตี  หนูสังข์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

          ๓.ศูนย์ฯ ภาษาฝรั่งเศส นางสุพรรณี    ภักษา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 
  นางสาวจิราวรรณ  จิตรเอียด ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน 

          ๔.ศูนย์ฯ ภาษาจีน นางสาวภาชินี  รัตนศรีบัญญะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   นายทะเบียน 
  นางสาวมลิวัลย์  มีประสิทธิ์ จนท.ศูนย์จีน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จนท.บันทึกคะแนน 

          ๕.ศูนย์ฯ ภาษาอังกฤษ นางสาวฐิตารีย์  จันทรศร ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน 
 นางสาวสุจิตตรา  จันทรรัตน ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 

  นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  โต๊ะหาด ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 
          ๖.ศูนย์ฯ นาฏศิลป ์ นายจ านงค์  กาญจนพันธ์ ครู โรงเรียนขนอมพิทยา นายทะเบียน 

  นางสาวสุชาดา  สุขขี ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน 
  นางวาสนา  ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
จนท.บันทึกคะแนน 

  นางสาวสุพรพรรณ เหมือนวงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนบพิต าวิทยา จนท.บันทึกคะแนน 
           ๗.ศูนย์ฯ ภาษาญี่ปุ่น นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน 

  นางสาวสุชาดา ศรีอ ามร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกัลยาณีฯ จนท.บันทึกคะแนน 
           ๘.ศูนย์ฯ  คณิตศาสตร์ นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน 

  นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน 

          ๙.ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 
  นางสาวจิรฐา  ทองแก้ว พนง.ราชการโรงเรียนจุฬาภรณฯ จนท.บันทึกคะแนน 
 ๑๐.ศูนย์ฯ ภาษาเกาหล ี นางสาวญาณิศา แดงงาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 
  นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จนท.บันทึกคะแนน 

          ๑๑.ศูนย์ฯ สังคม นายจรูญ  บุญล้อม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นายทะเบียน 
  นางสายพร  อุณพันธุ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นายอนุวัฒนา  เอียดขลิก ครูอัตาจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จนท.บันทึกคะแนน 

๑๒.ศูนย์ฯสุขศึกษาฯ นางสาวนพรัตน์  พัสดุสาร จนท.ธุรการ โรงเรียนเมืองนครศรีฯ  นายทะเบียน 
 นางสาวพนิตา  ศรีใหม่ จนท.ธุรการ โรงเรียนเมืองนครศรีฯ จนท.บันทึกคะแนน 

  นางสาวชนากานต์  หมื่นศรีรา พนักงานบัญชีโรงเรียนเมืองนครศรีฯ จนท.บันทึกคะแนน 
          ๑๓.ศูนย์อาเซียน นางวรรณเพ็ญ ทิพย์รัตน ์ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน 

  นางสาวกาญจนา แก้วจ ารัส ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นายอณัส ซาดัดคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 

          ๑๔.ศูนย์ฯ ศิลปะ นางนวิยา จินดาวัฒน์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นายทะเบียน 
 นางสาวดรุณี รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน 

  นางสาวโศรยา คารวินพฤกษ์ ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน 
  นายภาณุมาศ  ดีแก้ว ครู โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม จนท.บันทึกคะแนน 

          ๑๕.ศูนย์ฯ ดนตรีไทย นางกิ่งแก้ว  ค าพรรณ์ ครู โรงเรียนปากพนัง นายทะเบียน 
 นายเสกสิทธิ์ เวชสาร ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 

  นางสาวชริญญา เพกกิ้ม ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 
          ๑๖.ศูนย์ฯ ดนตรีสากล นางนุจรี ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง นายทะเบียน 

  นางสาวเอริน บุญมณี ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวธันยพร  สุดตเมือง ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง จนท.บันทึกคะแนน 

           ๑๗.ศูนย์ฯ เกษตรกรรม นายประเสริฐผล  ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นายทะเบียน 
  นางสาวดวงเดือน  ณ นคร ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวปรัศนี  เสนารัตน์ ครู โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จนท.บันทึกคะแนน 



                                                                                         
๑๓ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

          ๑๘.ศูนย์ฯ คหกรรม นางจินตนา  นิยมชาติ ครู โรงเรียนสตรีทุ่งสง นายทะเบียน 
 นางสาวสุภารัตน์ หมวดเมือง จนท.งานบุคคล โรงเรียนสตรีทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน 
          ๑๙.ศูนย์ฯ อุตสาหกรรม นายสว่าง เกตุแก้ว ครู โรงเรียนทุ่งสง นายทะเบียน 
 นายสมนึก  ผลความดี ครู โรงเรียนทุ่งสง จนท.บันทึกคะแนน 
           ๒๐.ศูนย์ฯ ธุรกิจ นายวรวุฒิ ฐาปนภาคย์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน 

  นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 
   ๒๑.การศึกษาพเิศษเรียนร่วม นางศุภลักษณ์ สมภูเวช ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน 
  นางนงรัตน์ รัตนนุพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 
   ๒๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายทะเบียน 
  นางสาวอุทัยวรรณ  สัจจารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวอัจฉริยา  ศิริวาริน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาวเบญจวรรณ  กลสามัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ฯ จนท.บันทึกคะแนน 
   ๒๓.ศูนย์ฯ ลูกเสือฯ นางสุวิมล  ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นายทะเบียน 
  นางสาวภัณฑิรา  ชัยสุวรรณ พนง.ธุรการ โรงเรียนมัธยมศึกษาฯ จนท.บันทึกคะแนน 
  นางสาววารุณี  จิรัญเวทย์ จนท.ธุรการ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จนท.บันทึกคะแนน 
   ๒๔.ศูนย์ฯ หุ่นยนต์ นายปริญญา นุ่มน้อย ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นายทะเบียน 
  นางสาวจุฑารัตน ์สังขนุกิจ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน 
   ๒๕.ศูนย์ฯศิลปะพื้นบ้าน นายเฉลิมชัย  กลับดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ นายทะเบียน 
  นายจักรพันธุ์  จันทร์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ จนท.บันทึกคะแนน 
   นางสาวสมสมัย  จันทร์ลัภ ครู โรงเรียนเชียรใหญ่  จนท.บันทึกคะแนน 
   นางสาวโชษิตา  แป้นคง พนง.ราชการ โรงเรียนเชียรใหญ่  จนท.บันทึกคะแนน 

 
 

 

 
 
 
๓.๙  ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีหน้าที่ ประสานการจัดการแข่งขันทักษะกับศูนย์

พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง ๙ ศูนย์ ประกอบด้วย ๑)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย ๒)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ๓)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(เกษตรกรรม)  ๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม)  ๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  ๗)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล) ๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) และ๙) ศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์) รวมทั้งปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

๑) นายสุทัศน์   แก้วพูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

ประธานคณะท างาน 

๒) ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนงั  รองประธานคณะท างาน 
๓) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา รองประธานคณะท างาน 
๔) นายนราวุธ สุจติะพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางขันวิทยา รองประธานคณะท างาน 
๕) นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะท างาน 
๖) นายอนันทน์ แดงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร คณะท างาน 
๗) นางจิราพร  รัตนกลุ ผู้อ านวยการโรงเรยีนธัญญาวดีศึกษา คณะท างานและเลขานุการ 
๘) ดร.สภุาพ  เต็มรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางกนัยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐) นายอธิศ  ระแบบเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนัง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

นายไตรรงค์   สาดแว ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานุการ 
นางสาวจิตตมิา เพชรมณูีย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรณดิา  อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายภูเบศวร์  หนูแก้ว ครูโรงเรียนพัทลุง  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๑๔ 
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๑๑) นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒) นางสุพตัรา  กาญจนโรจน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางสาวสุภตัร พุทธานุกูล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวทิยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๙.๑ คณะท างานผู้ประสานงานจัดการแข่งขันทักษะส าหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีหน้าที่ ๑) ประสานงานการจัดการ
แข่งขันกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้แตล่ะศนูย์ ทั้ง ๙ ศูนย์ฯ  ๒) ดูแลช่วยเหลือประสานงานการเข้าแข่งขันทักษะของนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม กับศูนย์การแข่งขัน เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ยืนยันความบกพร่องตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ติดตามดูแล และ/หรือ ร่วมเป็น
คณะท างานตัดสินการแข่งขันทักษะ สรุปผลการแข่งขันในภาพรวมของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมเพื่อส่งต่อในระดับภาค 

๑)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
๑) นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ ์ รองผอ.โรงเรียนเฉลิมราชประชาอทุิศ ประธานคณะท างาน 
๒) 
๓) 

นางวิภาวี    อุ่นเสียม 
นางยุพเยาว์ ศรีวะบตุร 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๔) นางปวีณา ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา คณะท างาน 
๕) นายเฉลมิชาติ  ลิ่มกลุ ครูโรงเรียนสิชลคณุาธารวิทยา คณะท างาน 
๖) นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด ครูโรงเรียนโศภนคณาภรณ ์                     คณะท างาน 

๒)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑) นางจริยา  จิตส ารวย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานคณะท างาน 
๒) 
๓) 

นางสุรัชนี  อยู่สบาย 
นางนัชพร ก าเนิดรักษา 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ 
ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๔) นางอมรรัตน์ แขดวง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะท างาน 
๕) นางคะนึงนิจ ไชยทอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะท างาน 

๓)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
๑) นายวิทยา  เพชรจ ู รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช 
ประธานคณะท างาน 

๒) 
 

๓) 

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ
 
นายจรูญ บญุล้อม 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สพม.๑๒ 
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรฯ์ 

คณะท างาน 
 

คณะท างาน 
๔) นางสุนิสา เชาวลติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรฯ์ คณะท างาน 
๕) นางสาวจิตรา กันไพเราะ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ฯ คณะท างาน 
๖) นางสาวรัชนี พลชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรฯ์ คณะท างาน 

๔)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ เกษตรกรรม ประกอบด้วย 
๑) ว่าท่ี ร.ต.ประกิต  อินทนะ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
ประธานคณะท างาน 

๒) นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๓) นายนิรันดร์  แก้วล าหัด ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๔) นางสาวถวลิ แซ่เดีย่ว ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะท างาน 
๕) นายบุญเอก นวลล่อง ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกยีรติวสุนธราภิวัฒก ์ คณะท างาน 

๕)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ คหกรรม ประกอบด้วย 
๑) นางสุพัตรา  กาญจนโรจน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม ประธานคณะท างาน 
๒) นางวาสนา สุภาพ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๓) นางจินตนา นิยมชาต ิ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๔) นางอัมพา   ภูมพิชญด ารง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๕) 
๖) 

นางอารีย์ กลับศร ี
นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ 

ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 



                                                                                         
๑๕ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๖)   ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุม่สาระการเรียนรู้การงานฯ  คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
๑) นายอธิศ  ระแบบเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนัง ประธานคณะท างาน 
๒) นายเอกตวัน เลศิไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๓) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๔) นางเยาวธิดา  ค าคง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๕) 
๖) 

นางสาวภารตี  หนูสังข ์
นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ 

ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๗)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ประกอบด้วย 
๑) ดร.สันติ     นาดี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาศอุทิศ ประธานคณะท างาน 
๒) นายวัฒนา แก้วนพรัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร คณะท างาน 
๓) นายจ านงค์  ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๔) นางนวลลออ  วันจันทร์ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๕) นางหทัยรัตน์ วัตรจุีกฤษ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 

๘)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)  ประกอบด้วย 
๑) นางศุภาพิชญ์  ศรภักด ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่อยพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ ประธานคณะท างาน 
๒) นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓) นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๔) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๕) 
๖)  

นางตรีชฎา  จิตมนสั 
นางสุรัชนี    อยู่สบาย 

ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๙)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (ทัศนศิลป์ ) ประกอบด้วย 
๑) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม ประธานคณะท างาน 
๒) 

 
๓) 

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ
 
นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้า 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สพม.๑๒ 
พีเ่ลี้ยงโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

๔) นายสุเทพ  สุนทร ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะท างาน 
๕) นายสฤษดิ์  จันทรณ์รงค ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะท างาน 
๖) นายวิลาศ  จนัทรณ์รงค ์ ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะท างาน 

๑๐)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(อุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 
๑) นายสว่าง  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง ประธานคณะท างาน 
๒) นายช านาญ  ศิริวงษ์    ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะท างาน 
๓) นายสมชาย  ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะท างาน 
๔) 
๕) 

นายสมนึก   รัตนบรุ ี
นายวิเชียร   ปาณะพงศ์ 

ครูโรงเรียนทุ่งสง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๓.๑๐ ฝ่ายประกวดนิทรรศการและแสดงผลงานครู นักเรียนของสหวิทยาเขต  มีหน้าที่ ประสานงาน อ านวยความสะดวกในการ
เตรียมแผนผังสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจดัประกวดนิทรรศการของสหวิทยาเขตต่างๆ  การน าเสนอผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูและการ 
จ าหน่ายผลผลิตของนักเรียน ประกอบด้วย  

๑) นายมนูญ     บุญชูวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) ประธานสหวิทยาเขต ท้ัง ๑๓  สหวิทยาเขต รองประธานคณะท างาน 
๓) นายสุนทรสัส์ เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช คณะท างาน 
๔) นายประเสริฐ ชีใหม ่ ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพนัง คณะท างาน 
๕) นายประยรู  รักษ์ก าเนดิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างาน 
๖) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร คณะท างาน 



                                                                                         
๑๖ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๗) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๘) นายพงค์สิทธิ สิริกาญจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสงสหประชาสรรค ์ คณะท างาน 
๙) นายก าพล  ทองอยู ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก คณะท างาน 

๑๐) นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะท างาน 
๑๑) นายไกวัล  เสรมิแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาบอน คณะท างาน 
๑๒) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ คณะท างาน 
๑๓) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา คณะท างาน 
๑๔) นายประโยชน์  ชัยณรงค ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะท างาน 
๑๕) นายพยัส  ศิริพันธุ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคงคาประชารักษ์ คณะท างาน 
๑๖) นายสง่า นาวารตัน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด คณะท างาน 
๑๗) ดร.สรุพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรีพิทยาคม คณะท างาน 
๑๘) นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์ คณะท างาน 
๑๙) นางจิราพร รัตนกลุ ผู้อ านวยการโรงเรยีนธัญญาวดีศึกษา คณะท างาน 
๒๐) ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อ านวยการโรงเรยีนตระพังพิทยาคม คณะท างาน 
๒๑) ดร.สภุาพ เตม็รัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์ คณะท างาน 
๒๒) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อ านวยการโรงเรยีนนพคุณประชาสรรค์ คณะท างาน 
๒๓) 
๒๔) 

นายเฉลมิพงศ์ ช่วยคุ้ม 
นายธวัช  ค านวณ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนประสาธนร์าษฏร์บ ารุง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพูน 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๒๕) นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคีรรีาษฎร์พัฒนา คณะท างาน 
๒๖) นางวิมพ์วิภา รักสม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค ์ คณะท างาน 
๒๗) นายอรุณ รอดสันติกุล ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสังพิทยาคม คณะท างาน 
๒๘) นางจิราภรณ์ เมืองแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนร่อนพิบลูย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์ คณะท างาน 
๒๙) นางชัชฎาภรณ์ บุรรีัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ่ คณะท างาน 
๓๐) นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๓๑) นายสามารถ ริยาพันธ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภิเษก คณะท างาน 
๓๒) นางสุจิรา รตันบุร ี รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๓๓) นางบังอร แป้นคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๔) นางเบญจมาศ ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๓๕) นายรัฐนันท์ ยุโสต ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๓๖) เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุม่สาระฯทุกศูนย ์ คณะท างาน 
๓๗) นายเลิศชาย ขอจติต์เมตต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม คณะท างานและเลขานกุาร 
๓๘) นายปชานนท์  ชนะราว ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนโมคลานประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙) นายโสภณ  บุรีแสง ผู้อ านวยการโรงเรยีนละอายพิทยานุสรณ ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๐) นายประเสริฐ ธานีรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนขอนหาดประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๑) นายปราโมทย์  พรหมนลิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนทรายขาววิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๒) นายสามารถ  แต่งอักษร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓) นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๔๔) นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธุ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๕) นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๖) นายอุดม  เจรญิผล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๗) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๘) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๙) นายประทปี  ปานเนือง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๐) ว่าท่ี ร.ต.วิชาญ เพชรแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพนัง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๑) นายวิทยา เพชรจ ู รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระศรนีครินทร ์นครศรธีรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๑๗ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

       ๖๒)   นางมันทนา  รัตนะรัต              ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๖๓)   นางสุฑามาศ   อินทร์ปาน         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
       ๖๔)   นางสาววาริพินทุ์  จิตตารมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพม.๑๒  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

๓.๑๑ ฝ่ายประสานงานนิทรรศการหน่วยงานภายนอก  มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวก 
การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย   

๑) นายภักดี  เหมทานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะท างาน 
๒) นายสมนึก  รักด า ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธิศึกษา รองประธานคณะท างาน 
๓) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง รองประธานคณะท างาน 
๔) นายสุนทรสัส์ เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๕) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๖) นายประยรู  รักษ์ก าเนดิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม คณะท างาน 
๗) นายดุสติ คงจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๘) นางสุรัชน ี อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ  สพม.๑๒ คณะท างาน 
๙) นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและเลขานุการ 

๑๐) นางสารี  ณรงค์ทิพย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๒ ฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่  จัดท าหลักเกณฑ์  ก าหนดคุณสมบัติและ

วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น บุคลากรดีเด่นในสายผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
ประสานงานส่งรายช่ือบุคลากรดีเด่นท่ีได้รับการพิจารณาให้กับฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร/โล่เกียรติยศ  ประกอบด้วย 

๑) นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช  ประธานคณะท างาน 
๒) นายสมนึก  รักด า   ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  รองประธานคณะท างาน 
๓) นายสุนันท์  กลับขันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง    รองประธานคณะท างาน 
๔) นายคีรี  มากสังข ์   ผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์  รองประธานคณะท างาน 
๕) นายจ าเรญิศักดิ์  แสงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก   คณะท างาน 
๖)  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๗) นายก าพล  ทองอยู ่  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งใหญ่เฉลมิราชอนุสรณ์ฯ  คณะท างาน 
๘) นายสมมาศ  หนูแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรยีนท้องเนียนคณาภิบาล  คณะท างาน 
๙) นายสง่า  นาวารัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด    คณะท างาน 
๑๐) นายวิชัย สุขพันธุ ์   ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสาธงวิทยา   คณะท างาน 
๑๑) นายอนันทน์  แดงเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร   คณะท างาน 
๑๒) นายศรีวิชัย  คงจันทร ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  คณะท างาน 
๑๓) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการฯทุกศนูย์       คณะท างาน 
๑๔) เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการฯทกุศูนย์      คณะท างาน 
๑๕) นายดุสติ  คงจันทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ   คณะท างาน 
๑๖) นายประพฤติ  ชุมโรย  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา   คณะท างาน 

๕๒) นายพิทักษ์  คงศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๓) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๔) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๕) นายสุทิน  อยู่สบาย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๖) นายสมศักดิ์  คงแป้น  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๗) นางสิริวรรณ มณีโชต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๙) นายศรชัย  โชต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพนัง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๐) นางสุวรรณี  เกื้อสังข์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนคงคาประชารักษ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๑) นายประยรูศักดิ์ ขวัญสง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๗) นางจิราพร  รัตนกลุ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนธัญญาวดีศึกษา      คณะท างานและเลขานุการ 
๑๘) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนคีรรีาษฎร์พัฒนา            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙) นางวิมพ์วิภา  รักสม  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค์          คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
๒๐) นายวิศาล  ภรูิวัฒน์    รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช     คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
๒๑) นายอุดม  เจรญิผล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช   คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
๒๒) นางพรชนิตว์  อิสระพร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช   คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 
๒๓) นายมโนห์  ต่างส ี   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง มีหน้าที่ คัดเลือกครูและบุคลากรดีเด่นของศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 

๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ประกอบด้วย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางสาวธัญญรัตน์  มาลากาญจน์     เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานศูนย ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน  กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางระพีภรณ์   ทองเชิด  เลขานุการศูนย ์    กรรมการนและเลขานุการ 

๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาฝรั่งเศส ประกอบด้วย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน  กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางสุพรรณี   ภักษา  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาจีน ประกอบด้วย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางปริตตา  ลตีะวัฒน ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
๑. นายอ าพล  ยะสะนพ  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐชัย  สมจิต              รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน  กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธรณ์  ปานคง  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 
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๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาเกาหล ีประกอบด้วย 
๑. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน  กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางราตรี   จิตบรรเจิด  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๗) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน ์ เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
๑. นายอ าพล  ยะสะนพ  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐชัย  สมจิต                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต้  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน  กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางจริยา  จิตส ารวย  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรติฯ  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายวิทยา  เพชรจ ู รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติฯ    รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายจรูญ  บญุล้อม    เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
๑. นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุวัฒน์  งามจรสั  ครูโรงเรียนปากพนัง   กรรมการ 
๔. นายสมโชค  เอียดเฉลิม   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้       กรรมการ 
๕. นางสัมพันธ์   ตั่นสกุล  ครูโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  กรรมการ 
๖. นายมทรู   พูลสวสัดิ ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ(ทัศนศลิป์) ประกอบดว้ย 
๑. ดร.สรุพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช กรรมการ 
๔. นายรังสิต  เพชรานนท์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโมคลานประชาสรรค ์ กรรมการ 
๕. นางพรรณี  อินทรปาน  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  กรรมการ 
๖. นางนวิยา  จินดาวัฒน ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรไีทย ประกอบด้วย 
๑. นายประเสริฐ  ชีใหม ่  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายมนต์ตรี  หนูขจร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนปากพนัง    รองประธานกรรมการ 
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๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางกิ่งแก้ว  ค าพรรณ ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรสีากล ประกอบด้วย 
๑. ดร. ส.สมบตัิ  มีสุนทร  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักดิ์  คงแป้น   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง    รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุธีรุจ     อุปถัมภ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา กรรมการ 
๔. นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ 
๖. นายจ านงค์   สิงห์สุวรรณ  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป ์ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณีศรีธรรมราช   ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เกษตรกรรม ประกอบด้วย 
๑. นายจ าเรญิศักดิ์  แสงแก้ว  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายพลากร  ศิริพงศ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภิเษก   รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายสุรยิันต์   สุทธิ   เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คหกรรม ประกอบด้วย 
๑. นายปรีชา  แร่ทอง   ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายอณุชณ สุรพงศามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางวาสนา   สุภาพ  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๗) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
๑. นายสุนันท์  กลับขันธ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางวิมล  หนูชุม   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายสว่าง   เกตุแก้ว  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ธุรกจิ ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนงั  ประธานศูนย ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายอธิศ  ระแบบเลิศ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนัง  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
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๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายวรงค์   บุญทอง  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย 
๑. นายภักดี  เหมทานนท ์  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายภูตินนัท์  เฮ้งศิร ิ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายเอกตวัน  เลิศไกร  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒๐) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ประกอบด้วย 
๑. นายสมนึก  รักด า   ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายไพสิทธ์ิ  นิลพัฒน ์  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกจิกรรมลกูเสือเนตรนารี  ประกอบด้วย  
๑. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายวัชรพงศ์  นุราช                      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ                      กรรมการ 
๓. นายปัญญา  พลายชุม  ครูโรงเรียนเชียรใหญ ่   กรรมการ 
๔. นายเรียงศักดิ์  เรืองรอด  ครูโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค ์  กรรมการ 
๕. นางสุวมิล   ไชยถาวร  ครูโรงเรียนครีีราษฎร์พัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

๒๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกจิกรรมหุน่ยนต ์ประกอบด้วย 
๑. นายสุนทร  เพชรด ี  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา         รองประธานกรรมการ 
๓. นางผกากรอง  โยธารักษ ์  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ    กรรมการ 
๔. นายพินัยกรณ์  อามิตร  ครูโรงเรียนสิชลประชาสรรค ์   กรรมการ 
๕. นายชัยกฎ  พรหมอินทร ์  ครูโรงเรียนแหลมราษฎร์บ ารุง   กรรมการ 
๖. นายปริญญา   นุ่มน้อย  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ ่  ประธานศูนย ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิติพร  หนูคง  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ่  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นายเฉลมิชัย  กลับด ี  เลขานุการศูนย ์    กรรมการและเลขานุการ 

๒๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการนักเรียนพเิศษเรียนร่วม คณะกรรมการคดัเลือกผลงานครูดเีด่น  ครูอัตราจ้างและพีเ่ลี้ยงเด็กพิการดเีด่น 
ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนงั      ประธานกรรมการ 
๒. นายประพฤติ วงศ์ชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนนบพิต าวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๓. นายนันทวัฒน์ ชัยวิชัต  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสม็ดจวนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๔. ดร.สภุาพ  เต็มรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์  กรรมการ 
๕. ดร.สันติ  นาด ี   ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ กรรมการ 
๖. นายอนันทน์  แดงเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร  กรรมการ 
๗. นายประโยชน์ ชัยณรงค ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนอินทร์ธานีวิทยาคม  กรรมการ 



                                                                                         
๒๒ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๘. นางจิราพร  รัตนกลุ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนธัญญาวดีศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสุภาภรณ์  คงคานนท์    ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายกิตติชัย ไชยศร  ผู้อ านวยการโรงเรยีนฉลองรัฐราษฎร์อุทศิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายอธิศ ระแบบเลิศ      รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีปากพนัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสุวรรณี สุวรรณรัตน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรต ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                         สมเด็จพระศรีนครินทร ์นครศรีธรรมราช     
๑๔. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                       ประชาอุทิศ   
๑๕. นางสุพัตรา กาญจนโรจน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์อาเซยีนศกึษา ประกอบด้วย 
๑. นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช  รองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางเบญจมาศ  ทองส่งโสม เลขานุการศูนย ์     กรรมการและเลขานุการ 

๒๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 
๑. นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ประธานศูนย ์    ประธานกรรมการ 
๒. นางบังอร  แป้นคง   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช  
๓. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ ๑ คน   กรรมการ 
๔. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดกลาง ๑ คน   กรรมการ 
๕. หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรูโ้รงเรียนขนาดเล็ก ๑ คน   กรรมการ 
๖. นางช่อทิพย์  ทองไชย  ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

๒๗) ศูนย์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประกอบด้วย 
๑. ดร.สันติ  นาดี    ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการ 
๒. นายเลิศชาย ขอจิตตเ์มตต ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓. นายสุวรรณ ผลเจริญ  ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์ กรรมการ 
๔. ดร.สันติกร รักสองหมื่น  ผู้อ านวยการโรงเรยีนตระพังพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ลายพยัคฆ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ กรรมการ 
๖. นางวิมพ์วิภา รักสม   ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค์           กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายสุวจิักขณ์ สายช่วย  นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกและน าเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและผู้บริหารดีเด่น  มีหน้าที่  พิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาและผู้บริหารดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

๑)  ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 
      ๑.  นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ  รองประธานกรรมการ  
 ๓.  นายนราวุธ สจุิตะพันธ ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางขันวิทยา   กรรมการ 
 ๔.  นายคีรี  มากสังข์   ผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์  กรรมการ 
 ๕.  นายพีระพงศ์  สองวิหค  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลประชาสรรค ์   กรรมการ 
 ๖.  ดร.สุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรีพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



                                                                                         
๒๓ 
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 ๒) ขนาดกลาง 
  ๑.   นายมนูญ  บุญชูวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสมนึก  รักด า               ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  ๓.   นายสุนันท์  กลับขันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง    กรรมการ 
  ๔.   นายสุวรรณ ผลเจรญิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์  กรรมการ 
  ๕.   นายสง่า  นาวารัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวด    กรรมการ 

๖.   นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสระแก้วรตันวิทย์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) ขนาดเล็ก 
  ๑.  นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายอ าพล  ยะสะนพ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาภาคใต ้  รองประธานกรรมการ 
  ๓   นายสุนทร  เพชรด ี  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา   กรรมการ 

 ๔.   นายสถิต    รัตนบรุ ี  ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
   ๕.   นายจ าเรญิศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภเิษก         กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๒.๓. คณะกรรมการคัดเลือกและน าเสนอผลงานทางวิชาการของรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  มีหน้าท่ี  พิจารณาคัดเลือกและ

น าเสนอผลงานของรองผู้บริหารดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

๑)  ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
      ๑.  นายไกรสิทธ์ิ  เลิศไกร รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายวิศาล  ภรูิวัฒน ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายชัยศักดิ์  คงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์  กรรมการ 
 ๔.  นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโยธินบ ารุง   กรรมการ 
 ๕.  นางสิริวรรณ  มณีโชต ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา  กรรมการ 
 ๖.  นางสุนิตย์  เลื่องลือสกลุ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนพรหมคีรพีิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) ขนาดกลาง 
  ๑.  นายมนูญ  บญุชูวงศ ์ รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายดสุิต  คงจันทร ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ   รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายประทีป  ปานเนือง รองผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งสง   กรรมการ 

  ๔. นายสามารถ  รยิาพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนฉวางรัชดาภิเษก  กรรมการ 
  ๕. นายรังสิต  เพชรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนโมคลานประชาสรรค ์  กรรมการ 
  ๖. นางพรทิพย์  อุปถัมภ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓) ขนาดเล็ก 
  ๑.  นายสุทัศน์  แก้วพูล  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ 
    ๒. นายประพฤติ  ชุมโรย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา  รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช  กรรมการ 
    ๔.  นางอารี นิยมรส  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง   กรรมการ 
    ๕.  นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง   กรรมการ 
    ๖.  นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๒.๔ คณะกรรมการคัดเลือกและน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  มีหน้าที่  ด าเนินการคัดเลือกและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่าย ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

๑. ดร.พรศักดิ์  จินา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานกรรมการ  
๒. นายวิชัย สุขพันธุ ์  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเสาธงวิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นายสมมาศ  หนูแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนท้องเนียนคณาภิบาล  กรรมการ 
๔.  นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อ านวยการโรงเรยีนทางพูนวิทยาคาร   กรรมการ 
๕.  นายศรีวชัิย  คงจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา  กรรมการ 



                                                                                         
๒๔ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๖.  นางละอองทิพย์  บุณยเกียรต ิ ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลฯ สพม.๑๒ กรรมการและเลขานุการ 
๗.  นายวีระพันธ์  โชติวัน       ครูช่วยราชการ สพม.๑๒                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๒.๕ คณะกรรมการคัดเลือกและน าเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวดีเด่น  มีหน้าที่  ด าเนินการ
คัดเลือกและน าเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่าย 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณีศรีธรรมราช     ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร  แก้วคง  ผู้อ านวยการโรงเรยีนขนอมพิทยา   รองประธานกรรมการ 
๓. นายก าพล  ทองอยู ่ ผู้อ านวยการโรงเรยีนทุ่งใหญ่เฉลมิราชฯ   กรรมการ 
๔. นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนขุนทะเลวิทยาคม   กรรมการ  
๕. นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายศักดิ์ชัย คงแก้ว       รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาววิภาวรรณ  เสมอภพ  พนกังานราชการ สพม.๑๒    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นายอนันต์   รัตนพงศ์          พนักงานธุรการ ส.๔  สพม.๑๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๓ ฝ่ายสูจิบัตร  มีหน้าที่ ประสานงาน รวบรวมข้อมูลรายการแข่งขัน รายช่ือผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่นครูอัตราจ้างดีเด่นและ
ลูกจ้างดีเด่น  จากคณะท างานฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติและศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ  พิจารณาจัดหาข้อมูลอื่นๆ รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดพิมพ์ลงสูจิบัตรตามความเหมาะสม  และจัดท าสูจิบัตรเพื่อมอบให้แขกผู้มีเกียรติ  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิชา และโรงเรียนต่างๆที่ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ประกอบด้วย  

๑) นายภักดี  เหมทานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะท างาน 
๒) นายสุนทรสัส ์ เพชรรักษ์ค าด้วง ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๓) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคีรรีาษฎร์พัฒนา รองประธานคณะท างาน 
๔) นายสุชีพ   ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๕) นายวิศาล  ภรูิวัฒน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างาน 
๖) นางบังอร  แป้นคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๗) นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและเลขานุการ 
๘) นายมานิตร  จิตจ า ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นายสุวัฒน์  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐) นางช่อแก้ว  จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นายสมพร  วัชรกาฬ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นางสาวนันทวัน  นาคขวัญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๔ ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ   มีหน้าที่ ประสานงานกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิชาต่างๆ  และคณะคณะท างานฝ่ายยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรวบรวมผลการคัดเลือกผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ครูอัตราจ้างดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น  ออกแบบ  จัดท าเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณให้
เหมาะสม  พร้อมด าเนินการรับลงทะเบียน ก าหนดที่นั่งและประสานงานกับฝ่ายพิธีการ  เพื่อด าเนินการมอบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในพิธีเปิด 
ประกอบด้วย  

๑) นายอ าพล  ยะสะนพ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาภาคใต ้ ประธานคณะท างาน 
๒) นายสมมุ่ง  หนูพยันต ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมราชประชาอุทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๔) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะท างาน 
๕) 
๖) 

นายสุวรรณ  ผลเจริญ 
นายสราวฒิุ  จันทรด์ ี

ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต ้

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๗) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์ คณะท างาน 
๘) นายสันชัย  คงจันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนหัวไทรบ ารุงราษฎร ์ คณะท างาน 
๙) 

๑๐) 
นางบังอร  แป้นคง 
นางพันนิภา  รุจิวนิชกุล 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 



                                                                                         
๒๕ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๑๑) 
๑๒) 

นางภูริชญา   เผือกพรหม 
นายอัศวิน  จลุมูล 

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๑๓) นางสาววชิรญาณ์ คงศร ี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะท างาน 
๑๔) 
๑๕) 

นางณัชปภา นิยมผล 
นางสาวเสาวภา โชติพันธ์ 

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 

๑๖) 
๑๗) 
๑๘) 
๑๙) 
๒๐) 
๒๑) 
๒๒) 
๒๓) 
๒๔) 
๒๕) 
๒๖) 

นางสาวภัทราภรณ์ เหมทานนท์ 
นางสาวชิวาทิพ เภรีพล 
นางสาวจิรญัญา  สิงละเอียด 
นางสาวนิตยา  ประโยชน์ 
นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงฤทธ์ิ 
นางสาวปัทมา ปัญจเดช 
นายธงชัย  กัณหาวงศ์ 
นายณัฐชัย  สมจิต 
นางจริยา  จิตส ารวย 
นางพึงพิศ  กีรติพรพิสุทธ์ิ 
นายพสิษฐ์  แสนเสนาะ 

เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้
พนักงานขับรถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต ้
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาภาคใต ้
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๗) นางเสาวณ ี หตุางกูร เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาภาคใต ้ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๕ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย    มีหน้าที่ จัดระบบการจราจรบรเิวณที่จดังานและสถานที่แข่งขันทักษะ จัดระบบการ

จอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
๑) นายสุนทร  เพชรด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา ประธานคณะท างาน 
๒) ว่าท่ี ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผู้อ านวยการโรงเรยีนควนเกยสุทธิวิทยา รองประธานคณะท างาน 
๓) นายมนตรี  มนูญผล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๔) นายเสถียร  ชุมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๕) นายปธิญญากร  สุทธ ิ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๖) นายมทูร  พูลสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๗) นายสุวัฒน์  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๘) นายธวัช  ไกรนุกูล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๙) นายวัชระ  ส้มแป้น ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 

๑o) นายวิชาญ  จินพล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๑) นายชากริช  สมัยสงฆ ์ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๑๒) นายนิวัตร  อรณุ ครูโรงเรียนโยธินบ ารุง คณะท างาน 
๑๓) นายเด่นวัฒนา สักกุนา ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะท างาน 
๑๔) ยามรักษาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๕) ยามรักษาการ โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๖) ยามรักษาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๗) ยามรักษาการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๘) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ านวน ๓o คน คณะท างาน 
๑๙) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๒o) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๒๑) นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรธีรรมราช จ านวน ๒o คน คณะท างาน 
๒๒) ลูกเสือ/เนตรนาร ี สนามแข่งขันละ จ านวน ๓o คน คณะท างาน 
๒๓) นายดุสติ   คงจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและเลขานุการ 
๒๔) นายประพฤติ  ชุมโรย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสิชลคุณาธารวิทยา คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕) นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๒๖ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๒๖) นายเจรญิ  ศรีฟ้า รองผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗) นายอุดม  เจรญิผล รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๖ ฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ดูแลปฐมพยาบาลผู้ป่วยและน าส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
ประกอบด้วย 

๑) นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนพระพรหมพทิยานุสรณ ์ ประธานคณะท างาน 
๒) นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๓) ว่าท่ีร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๔) นางพรชนิตว์ อิสระพร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะท างาน 
๕) นางสาวจันทรา  ภู่เจริญพงศ ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๖) นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๗) นางสาววรรณา  สรวงพนากุล ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๘) นางศุภร เจษฎาพงศ์ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างาน 
๙) นางศิริวรรณ  ธุระเจน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 

๑๐) นางสาวธนันญดา กลุกิตติธนาธร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๑) นางวรุบล  พลไชย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๒) นางจรรยา  ถาวรแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๓) นางนิรชร  วงศ์ภัคไพบูลย ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและเลขานุการ 
๑๔) นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ านวน ๑o คน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕) นักเรียนโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช จ านวน ๑o คน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖) นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จ านวน ๑o คน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
๑๗) นักเรียนโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ านวน ๑o คน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๗ ฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดท าหนังสือราชการในการประสานงาน  ออกค าสั่ง จัดท าประกาศ
แต่งตั้งคณะท างาน และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

๑) นายสุทัศน์ แก้วพูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายประยรู  รักษ์ก าเนดิ ผู้อ านวยการโรงเรยีนก้างปลาวิทยาคม รองประธานคณะท างาน 
๓) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะท างาน 
๔) ดร.สภุาพ   เต็มรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์ รองประธานคณะท างาน 
๕) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อ านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๖) นางจิราพร  รัตนกลุ ผู้อ านวยการโรงเรยีนธัญญาวดีศึกษา คณะท างาน 
๗) นางสุภาภรณ์   คงคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะท างาน 
๘) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนคีรรีาษฎร์พัฒนา คณะท างาน 
๙) นางวิมพ์วิภา   รักสม ผู้อ านวยการโรงเรยีนเทพราชพิทยาสรรค ์ คณะท างาน 

๑๐) นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๑๑) นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๒) นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์   สพม .๑๒  ทุกคน คณะท างาน 
๑๔) นางวิภาวี  อุ่นเสียม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๕) นางสุรัชนี     อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๖) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๗) นางสาวจิตตมิา  เพชรมณูยี ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๘) นางพาตวรรณ   ปรุเขตต ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๙) นายณัฐพร  สตัย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.๑๒ คณะท างาน 
๒๐) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานุการ 
๒๑) นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๒๗ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๓.๑๘ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่  จัดท าบัญชีการเงิน(รายรับรายจ่าย) ทั้งจากฝ่ายจดัหารายได้และรบัสนับสนุนจากโรงเรียน(รายหัว) 
ควบคมุการเบิกจ่ายใหค้ณะท างานฝ่ายต่างๆรวบรวมหลักฐานการจา่ยเงิน และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกับการเงิน ประกอบด้วย 

๑)   นายจตุรงค์  สุขแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ ประธานคณะท างาน 
๒) นายภักดี   เหมทานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะท างาน 
๓) นางมาล ี    บรรจงเมือง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๔) นางวงศ์ตะวัน   ธาราฤด ี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๕) นางบุษกร  รักเกาะรุ้ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างาน 
๖) นางสุภร  กาญจนาภรณ ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๗) นางเรไร  ดิษฐปาน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างาน 
๘) นางเนตรชนก   ศรีรัตน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๑๒ คณะท างานและเลขานุการ 
๙) นางชุติมา  พยุหกฤษ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐) นางสาวดาวรณุี  มีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นางเพ็ญ เสมอภพ นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการพิเศษ  สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางจิรารัตน์  เดี่ยวกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) นางกุหลาบ  โกฏิกลุ ครูโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕) นางฐิติมา  ทิพย์มโนสิงห ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๙ ฝ่ายติดตามประสานงานการแข่งขันทักษะ มีหน้าที่ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการแข่งขันต่อฝ่ายอ านวยการ  
ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษาในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑) 
๒) 
๓)
๔)
๕) 

 นายไกรสิทธ์ิ   เลิศไกร 
 ดร.พรศักดิ์   จินา 
 นายจตุรงค์  สุขแก้ว 
 นายสุทัศน์  แก้วพูล 
 นายมนูญ   บุญชูวงศ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒   
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ 

  ประธานคณะท างาน 
  รองประธานคณะท างาน 
  รองประธานคณะท างาน 
  รองประธานคณะท างาน 
  รองประธานคณะท างาน 

๖) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการจดัการศกึษา สพม.๑๒ คณะท างาน 
๗) นางละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา สพม.๑๒ คณะท างาน 
๘) นางมันทนา  รัตนะรตั ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะท างาน 
๙) นางเนตรชนก ศรีรตัน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๑๒ คณะท างาน 

๑๐) นางชุติมา  พยุหกฤษ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๑) นายไตรรงค์  สาดแว ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๑๒) 
๑๓)  
๑๔)  
๑๕) 

นางดวงขวัญ สุพรรณชนะบุร ี
นางกันยา   อักษรทอง  
นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน ์
นายสุวิจักขณ์  สายช่วย 

รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ 

คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานกุาร 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

สนามโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช 
๑) 
๒)

นายศักดิ์ชัย   คงแก้ว 
ดร.เกศกนก   ณ  พัทลุง 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 

ประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 

๒๒) นางอ านวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓) นางสาวรณดิา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔) นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕) นางโสพิตตา แก้ววิชิต นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖) นางสุนิสา เพียรด ี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗) นางสาวศิริพร  ไชยณรงค ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๘) นางสาวพรรณราย เลิศพลังเวทย์ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ สพม.๑๒ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



                                                                                         
๒๘ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

๓) นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔) นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๕) นายสามารถ  แต่งอักษร รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกัลยาณศีรีธรรมราช คณะท างานและเลขานุการ 

สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
๑) 
๒) 

นายภักดี   เหมทานนท์ 
นางละอองทิพย์  บุณยเกียรต ิ

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ 
ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา สพม.๑๒   

ประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 

๓) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๕)  นายภูตินันท์  เฮ้งศิร ิ รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ คณะท างานและเลขานุการ 

สนามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
๑) 
๒) 

นายสุนทรสัส์  เพชรรักษ์ค าด้วง 
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรธีรรมราช 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.๑๒ 

ประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 

๓) นางสาวศิริมนตร์  ชินวงศ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศกช์ านาญการ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๕) นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช คณะท างานและเลขานุการ 

สนามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
๑) 
๒) 

นายไพรัช   วงศ์นาถกุล 
นายไพบูลย์  พรหมด า 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
ศึกษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ สพม.๑๒ 

ประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 

๓) นางวิภาวี  อุ่นเสียม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะท างาน 
๔) 
๕) 

นายสุภรณ ์  แสงผะกาย 
นายสมทรง    ฝั่งชลจิตร 

ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ 

คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 

๓.๒๐ ฝ่ายประเมินผล   มีหน้าที่  จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสังเกต ประเมินผล สรุปรายงานผล
จากการจัดงานเป็นรูปเล่ม เพื่อมอบให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
๕) 
๖)
๗) 

นายปรีชา  แร่ทอง 
ดร.สันติ  นาด ี
ดร.สภุาพ  เต็มรัตน ์
นายอนุชณ  สุรพงศามาศ 
นางอารี  นิยมรส 
นางสุจิรา  รตันบุร ี
นางวัฒนา  ศิริพฤกษ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนโศภนคณาภรณ ์
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีทุ่งสง 
ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง 

ประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 
รองประธานคณะท างาน 
คณะท างาน 

๘) นางวนดิา  วารีรักษ ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๙) นางนันตริตา  สุวรรณวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 

๑๐) นางณัฐรดา  เครือยศ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๑) นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๒) นางสุธีกานต์  ช่วยพิทักษ ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๓) นางจริาพร  รัตนบรุ ี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๔) นายสุนิสตัน์  จ าปากลาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๕) นางสุวิมล  ชัยพราหมณ ์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๖) นางณภัทร  เมืองไทย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างาน 
๑๗) 
๑๘) 

นางสุจารีย์  กุลเทศ 
นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนคีรรีาษฎร์พัฒนา 

คณะท างาน 
คณะท างานและเลขานุการ 

๑๙) 
๒๐)  

นายไพบูลย์  พรหมด า 
นางสาวศิริมนตร์  ชิณวงศ ์

ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สพม.๑๒ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.๑๒ 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

๒๑) นางณัฏน์กานดา  ด าศร ี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 



                                                                                         
๒๙ 

 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๖  
 

 
๒๒) 
๒๓) 

 
นางศุภัทรชา  วงศ์สว่าง 
นางพวงเพ็ญ  บัวชุม 

 
ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง 
ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง 

 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการจัดงานและเกิดผลดี
ต่อทางราชการต่อไป 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                               

       (นายภิญโญ  จันทรวงศ)์  
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 


