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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------ 

      ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้มอบหมายให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดําเนินการโครงการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗  ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งกําหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ ๖ – ๘  กันยายน  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นั้น 

       เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒            
จึงประกาศแต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบแต่ละฝ่าย  ดังนี้ 
๑. ที่ปรึกษา 

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔) นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
๕) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๖) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๗) ผู้บังคับการตํารวจภธูร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘) ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙) ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๐) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๑) ผู้อํานวยการโรงเรียนจรัสพิชากร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

๒. คณะท างานฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ร่วมคิด  ร่วมแก้ปัญหา  ประสานงานการ
ดําเนินงานกับคณะทํางานทุกฝ่าย  ประกอบด้วย  

๑) นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๒ 

ประธานคณะทํางาน 

๒) นายจตุรงค์  สุขแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๒ 

รองประธานคณะทํางาน 

๓) ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายปรีชา  แร่ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง รองประธานคณะทํางาน 
๕) นายสุนันท์ กลับขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง รองประธานคณะทํางาน 
๖) นายประเสริฐ  ชีใหม่ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง รองประธานคณะทํางาน 
๗) นายสมนึก   รักดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
๘) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๙) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
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๑๐) นายอําพล  ยะสะนพ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๑๑) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๑๒) นายคีรี  มากสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน 
๑๓) นายสง่า  นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด คณะทํางาน 
๑๔) นายสุนทร เพชรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน 
๑๕) ดร.สุรพงศ์ เอ้ือศิริพรฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน 
๑๖) นายจําเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางาน 
๑๗) ดร.ปราโมทย์ พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน 
๑๘) นายไกวัล   เสริมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน คณะทํางาน 
๑๙) ดร.ประโยชน์ ไชยณรงค์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก ์ คณะทํางาน 
๒๐) นายสมพงษ์  ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๑) นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางาน 
๒๒) นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน 
๒๓) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน 
๒๔) นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ คณะทํางาน 
๒๕) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางาน 
๒๖) นายสถิตย์ รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน 
๒๗) นางจิราพร  รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางาน 
๒๘) นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน 
๒๙) ว่าที่ร.ต. สมพร แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา คณะทํางาน 
๓๐) นายอนันต์  รักษ์ศรีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล คณะทํางาน 
๓๑) ว่าที ่ร.ต.โชคดี เภรีภาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา คณะทํางาน 
๓๒) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะทํางาน 
๓๓) ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน 
๓๔) นายอนันทน์ แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
๓๕) นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๓๖) นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะทํางาน 
๓๗) นายกําพล  ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรยีนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนสุรณ ์                      

รัชมงัคลาภิเษก 
คณะทํางาน 

๓๘) นายธวัช   คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน คณะทํางาน 
๓๙) นายเฉลิมพงศ์  ช่วยคุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บํารุง คณะทํางาน 
๔๐) ว่าที่ร.ต.อัครเดช สินภิบาล ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางาน 
๔๑) นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๔๒) นายโสภณ  บุรีแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน 
๔๓) นายสุพัฒน์  เดชนุ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน 
๔๔) นายพงค์สิทธิ สิริกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๔๕) นายเกียรติศักดิ์ บุญรวบ ผู้อํานวยการโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะทํางาน 
๔๖) นายเฉลิมชัย จิตสํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน 
๔๗) นายสมปอง  ภักดีกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะทํางาน 
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๔๘) นายประเสริฐ ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๔๙) นายวิชัย สุขพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน 
๕๐) ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางาน 
๕๑) นายศรีวิชัย  คงจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคี คณะทํางาน 
๕๒) นายสมมาศ  หนูแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล คณะทํางาน 
๕๓) นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง คณะทํางาน 
๕๔) นายพยัส  ศิริพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะทํางาน 
๕๕) นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๕๖) นายอรุณ  พงศ์เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล คณะทํางาน 
๕๗) ดร.ปชานนท์  ชนะราวี ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๕๘) นายกิตติชัย  ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะทํางาน 
๕๙) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๖๐) นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา คณะทํางาน 
๖๑) นางสาววิมล  นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางาน 
๖๒) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางาน 
๖๓) นางวิมล  หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะทํางาน 
๖๔) นายอรุณรักษ์ จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะทํางาน 
๖๕) นายสมศักดิ์ คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะทํางาน 
๖๖) นายสมมุ่ง  หนูพยันต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะทํางาน 
๖๗) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๖๘) นายไตรรงค์   สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๖๙) ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๗๐) นางมันทนา  รัตนะรัต ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๗๑) นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๗๒) ผู้อํานวยการโรงเรียนสังกัด สช. จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๗๓) ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๗๔) นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๗๕) นายประยูร   รักษ์กําเนิด ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม                             คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๗๖) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ           คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๗๗) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๗๘) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๗๙) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๘๐) นางวิมพ์วิภา  รักสม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๘๑) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๘๒) นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ ครโูรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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๓. คณะท างานฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๓.๑  ฝ่ายจัดหารายได้  มีหน้าที่ วางแผนในการจัดหารายได้ดําเนินการหารายได้ พิจารณางบประมาณให้กับ
คณะทํางานดําเนินงานฝ่ายต่างๆ และการแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน ประกอบด้วย 

๑) นายสมนึก  รักดํา             ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา ประธานคณะทํางาน 
๒) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล         ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช     รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค  ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายภักดี  เหมทานนท์          ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๕) ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร         ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๖) นายปรีชา  แร่ทอง              ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๗) นายสุนันท์  กลับขันธ์           ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๘) นายประเสริฐ  ชีใหม่             ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน 
๙) ดร.ประโยชน์  ชัยณรงค์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก ์ คณะทํางาน 

๑๐) นายสง่า นาวารัตน์                 ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด  คณะทํางาน 
๑๑) นายคีรี มากสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน 
๑๒) นายสุนทร เพชรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา คณะทํางาน 
๑๓) ดร.สรุพงศ์ เอ้ือสิริพรฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน 
๑๔) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๕) นายจําเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖) นายวิชัย  สุขพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๒  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์งาน  ทําป้ายประกาศ  แผ่นผ้า  แผ่นพับ  โฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางสื่อ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ Internet เว็บไซด์  แถลงข่าวและปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประชาสัมพันธ์ประจํากองอํานวยการทุกวัน  
ประกอบด้วย 

๑) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

ประธานคณะทํางาน 

๒) นายภักดี  เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร         ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานคณะทํางาน 
๕) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๖) นายสมนึก  รักดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
๗) นายประเสริฐ  ชีใหม ่ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง รองประธานคณะทํางาน 
๘) นายสมปอง  ภักดีกิจ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา คณะทํางาน 
๙) นายเลิศชาย  ขอจิตต์เมตต ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะทํางาน 

๑o) นางพันธิภา  รุจิวณิชย์กุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๑) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๒) นางสาวชวนี  ปุริโสดม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๓) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๔) นางพัชรินทร์  รัชชะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
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๑๕) นายนภัส เฮ้งศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๖) นางสาวสุวิมล อ้นทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๗) นางสาวนุชนาฏ  ชูจันทร์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๘) นายประเชษฐ์  จุลศักดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๙) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๐) นางสุชารัตน์  จันทร์ดี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๑) นางวีณา  ทองขาว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๒) นายนฤทธิ์  จันมณี ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๓) นายธนกฤช  ผลศิริ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๔) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๕) นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๖) นางสาวชนากานต์  คงทองสังข์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๗) นางสาวธิดารัตน์  เพ็ชรัตน์กุล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๘) นายธเนศ  แซ่ด่าน ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๙) นายเจษฎา  กาญจนพันธ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๓๐) นางสาววารุณี  ภูริวัฒนกุล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๓๑) นายธีระพล  เหมือนหาญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๓๒) นางสาวนวรา  เลิศน้อย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๓๓) นายพิชัย อินทวิมล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๔) นางนงนภัส  ธาระปรีชากุล ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๕) นางนิธิมา ชิดเชี่ยว ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๖) นางหทัยวรรณ  ช่วยชัย ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๗) นายอดิศักดิ์  เจ๊ะดะระหมาน ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๘) นางสาวเบญจมะ นาคะพงศ์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๙) นางสาวจินดา  ธรรมนิยม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๐) นายสิทธาณฤทธิ์ ปรีชา ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๑) นางราตรี ทองเมือง ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๒) นางผ่องพรรณ  เพชรทวี ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๓) นางวิชชุดา เพ็ชรภิรมย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๔) นางมณฑกานต์  ตลึงจิตร ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๕) นางสาวอภิญญา  ช้างทรัพย์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๖) นางรื่นจิต แสงแก้วสุข ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๗) นางสุภาพ รักถ่ินเดิม ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔๘) นายไตรรงค์  สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๔๙) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕๐) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕๑) นางพาตวรรณ ปรุเขตต์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕๒) นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
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๕๓) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๕๔) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๕) นายจําเริญศักดิ์ แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๖) ดร.สันติกร รักสองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๗) นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘) นายศักดิ์ชัย คงแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๙) นายณรงค์ ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๐) นายสมทรง ฝั่งชลจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๑) นายเจริญ ศรีฟ้า รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๒) นางบังอร  แป้นคง รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖๓) นางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๔) นางรวิสรา   รสจันทร ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๕) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๖) นายมนตรี  คงแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๗) นางสุนิสา  เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๓ ฝ่ายบริหารทั่วไปและจัดสถานที่  มีหน้าที่ประสานงานและอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่ สาธารณูปโภคแก่
โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทําผังบริเวณ จัดสถานที่ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์จัดเตรียมระบบไฟฟ้า
ภายในงานเตรียมสถานที่สําหรับกองอํานวยการ จัดที่นั่งสําหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดผู้รับโล่และเกียรติ
บัตรจัดตกแต่งเวทีที่จะใช้ในวันพิธีเปิด จัดสถานที่และดูแลความเรียบร้อยโดยทั่วไปภายในกองอํานวยการและบริเวณงาน
และจัดมาตรการรักษาความสะอาดบริเวณงาน จัดเก็บอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

๓.๓.๑)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๑) นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) ดร.สุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม รองประธานคณะทํางาน 
๓) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๔) นายสถาพร  แสงระวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๕) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๖) นายเรวัติ  นวลขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๗) นายจตุพร  คําคง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๘) นายพงษ์ศักดิ์  จันใหม่ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๙) นายวิทวัส  เยื้อยงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑๐) พนักงานบริการทุกคน พนักงานบริการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๑) ว่าที่ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๒) นายวัชรพงศ์  นุราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นายบรรดร  สุราราช ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๗ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๑๔) นายวิชัย  ไชยจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๓.๒)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 

๑) นายไพรัช   วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน 
๒) นายประเสริฐ  ชีใหม่ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร์ รองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายประเชษฐ์  จุลศักดิ์     ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๕) นายสนอง  เนตรวรนันท์   ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๖) นายนิเวศ  หวายนํา ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๗) นางสุชารัตน์  จันทร์ดี ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๘) นายฉัตร์ติวัฒน์  ปรีดาศักดิ์ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๙) นายเจษฏา  กาญจนพันธ์ ครโูรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

๑๐) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๑) นายเนตรณรงค์  ขวัญสุย ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช คณะทํางานและเลขานุการ 

๓.๓.๓)  โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

๓.๔ ฝ่ายแสงเสียงและบันทึกภาพ  มีหน้าที่ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ แสงเสียง โสตทัศนูปกรณ์ที่จําเป็นตามจุดต่างๆ 
บันทึกภาพ  ถ่ายวีดิโอกิจกรรมทุกสนามแข่งขัน พร้อมรวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการ  ประกอบด้วย 

๑) ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน 
๒) นางรวิสรา   รสจันทร ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายนิวัฒน์  วัตรุจีกฤต ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๔) นายสถิตย์  ธัญญา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๕) นายเกรียงไกร  ศรีใหม่ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๖) นายอํานวย จันทร์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๗) นางเกวลิน  บดินทร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๘) นางอารี  พรหมทอง ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๙) นางวรมน  โพธิชาธาร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

๑๐) นางสุภาณี  ล่องจ๋า ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๑) นายศรชัย  ช่วยอักษร ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๒) นายมาโนชญ์ พัชนี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๓) นางปรารถนา  ยอดมณี ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๔) นายกําพล  บุญอมร พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๕) นายนิสิต  บุญชู พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๖) นายณรงค์ชัย  ฤกษ์มงคล พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๗) นายไพสิทธ์  ไชยบุญ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและเลขานุการ 

๑) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง ประธานคณะทํางาน 
๒) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
รองประธานคณะทํางาน 

๔) นายสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
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๓.๕ ฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่  จัดพิธีกรในพิธีเปิด จัดทํากําหนดการเปิดงาน คํากล่าวรายงานคํากล่าวเปิด                
จัดการแสดงในวันพิธีเปิดงาน  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกํากับกิจกรรมให้เป็นไปตามกําหนดการเปิดงาน           
จัดเตรียมของที่ระลึกแด่ประธานและรางวัลให้กับนักแสดงในพิธีเปิด  ประกอบด้วย 

๑) นายสุนันท์  กลับขันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   ประธานคณะทํางาน 
๒) นายไกวัล  เสริมแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบอน รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายประยูร  รักษ์กําเนิด ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางาน 
๕) นายประทีป  ปานเนือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   คณะทํางาน 
๖) นายธีระพันธ์  ฑียาพงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   คณะทํางาน 

๕) นายกําพล  ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 
รัชมังคลาภิเษก 

รองประธานคณะทํางาน 

๖) นางรวิสรา   รสจันทร ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๗) นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานคณะทํางาน 
๘) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั

นครศรีธรรมราช 
รองประธานคณะทํางาน 

๙) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง รองประธานคณะทํางาน 
๑๐) นายพยัส  คีรีพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะทํางาน 
๑๑) นายประพฤติ วงศ์ชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน 
๑๒) นายจิระวิทย์ มั่นคงวัฒนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง คณะทํางาน 
๑๓) นางวิมพ์วิภา  รักสม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะทํางาน 
๑๔) นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์ รองผูอํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
๑๕) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๖) นายฉัตรติวัฒน์ ปรีดาศักดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๗) นายโชคดี  เปาะทองคํา ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๑๘) นายไพฑูรย์  ขาวปลอด ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๙) นายดนัย  ดิษฐ์คล้าย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒o) นายบดินทร์  ทองอนันต์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๑) นางจินตนา  บุญพอก ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๒) นายวิทยา  เวชสารศรี ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๒๓) นายพรณรงค์  ลักษณะกุล ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๒๔) นายภาสวัฒน์  ชอบทํากิจ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๒๕) นางพาตวรรณ  ปรุเขตต์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๒๖) นายณรงค์  เที่ยวแสวง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๗) นายเรวัติ  นวลขาว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  คณะทํางาน 
๒๘) นายจัตุพร  คําคง เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๒๙) นายสมบัติ  ยศกิจ พนักงานบริการ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๓๐) นายจํานง  สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง                                 คณะทํางานและเลขานุการ 



 

๙ 
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๗) นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   คณะทํางาน 
๘) นายชรินทร์  สมทรง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   คณะทํางาน 
๙) ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑๐) นายดุสิต  คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๑) นายสราวุฒิ  จันทร์ดี รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้   คณะทํางาน 
๑๒) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช   คณะทํางาน 
๑๓) นางนิสายชล  หนูนิล รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน 
๑๔) นายบุญรัตน์  ศรีวรานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๕) นายนัฐพล  โรจนหัสดิน ครูโรงเรียนทุ่งสง  คณะทํางาน 
๑๖) นายนวราช  อภัยวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๗) นางแอนนา  ขาวเรือง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๘) นายณัษฐา  สิงหพันธุ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๙) นางจุฑารัตน์  ทองคําชุม ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๐) นางสาวอรณี  ปรีชา ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๑) นางชไมพร  อร่ามวิทย์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๒) นางสาวชญาดา  จงจิตต์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๓) นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๔) นางกนกพร  อุดมถาวรสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง  คณะทํางาน 
๒๕) นางสุภิญญา  ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนทุ่งสง  คณะทํางาน 
๒๖) นางณัฐวดี  รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๗) นางสาวอลิษา  ปรีดิยาพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๘) นางปิยนัย  กวยะปาณิก ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๒๙) นายสุนิสันต์  จําปากลาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๓๐) นางดุษฎี  บุญหนูกลับ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๓๑) นางสมจิตร  มารคคงค์แก้ว ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๓๒) นางพวงเพ็ญ  รักทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๓๓) นายนภัทร  เฮ้งศิริ  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๓๔) นางณิชกมล  รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน 
๓๕) นายยืนยง  หลงขาว  ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน 
๓๖) นางสุนิดา  เดชรักษา ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน 
๓๗) นางสาวภัทรขวัญ  กลับขันธ์ ครูโรงเรียนบางขันวิทยา คณะทํางาน 
๓๘) นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา   ครูโรงเรียนนาบอน คณะทํางาน 
๓๙) นายประเสริฐ  ธานีรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์    คณะทํางานและเลขานุการ 
๔๐) นายสุพัชชณพงศ์  อร่ามวิทย์ ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๔๑) นายจุติ  ชนะกุล  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๔๒) นายธีรพล  ชนะภัย  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๔๓) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง จํานวน  ๑๕  คน คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓.๖ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  มีหน้าที่  ต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดจัดเตรียมอาหารว่าง
เครื่องดื่มสําหรับแขกผู้มีเกียรติ  อํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่เยี่ยมชมงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดงาน  ประกอบด้วย 



 

๑๐ 
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๑) นางกิ่งขวัญ   สุขสงวน ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ประธานคณะทํางาน 
๒) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) นางสาวกัญญ์พิดา  จงคง ผู้อํานวยการโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
๔) นางวิมล  หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม รองประธานคณะทํางาน 
๕) ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒ ิศรีสวุรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๖) นางกอบกุล  ชาติกะโชดก ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๗) นางจิระพร  ภู่ขํา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๘) นางสุภา  นาวารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๙) นางนัยนา  รัตนถาวร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑๐) นางสาวมัณฑนา  รัตนบุรี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๑) นางวาสนา  ฉายประทีป  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๒) นางวาสนา  หนูหนัน  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๓) นางสาววาสนา  คุระแก้ว  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๔) นางกรกนก  บุญเนือง  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๕) นางวนิดา  ยุเหล็ก  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๖) นางพรรณทิพา  ชังอินทร์  ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๗) นายทัชชา  สําสีนิล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางาน 
๑๘) นางพัชรินทร์  วิเชียรกาญจน์ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๙) นางนาวรา  เลิศน้อย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๐) นางสาวณัฐกานต์  ฤกษ์มงคล ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๑) 
๒๒) 

นางจันจิรา  หน่อมาก 
นางสาวศลิษา  นุ่นสกุล 

ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
ครูโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

๒๓) นางสาวธัญชนก  กรดกางก้ัน ครูโรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา คณะทํางาน 
๒๔) นางสาวปภัสรา  นาวา ครูอัตราจ้างโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๒๕) นางสาวนันท์นภัส  ใสสะอาด ครูอัตราจ้างโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๒๖) นางสาวซารินา  สีเดะ เจ้าหน้าที่วัดผลฯโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๒๗) นายคมฑวัต  รักษาพล ลูกจ้างประจําโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๒๘) นางฉลวย    บุญช ู พนักงานธุรการ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๒๙) นางมณฑา  รักษาพล พนักงานบริการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๓๐) นางวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๓๑) นางรวิสรา  รสจันทร ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๒) นางสาวพัชราพร ทวยสงฆ์   รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        

พระศรีนครินทร์  นครศรธีรรมราช 
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๓) นางพรณีย์  ถวาย   รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๔) นางสุพัตรา  กาญจนโรจน์   รองผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๕) นางธัญญลักษณ์  เภรีภาศ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๖) นางณภัค  อินทร์ปาน   รองผู้อํานวยการโรงเรยีนร่อนพิบูลย์เกียรติวสนุธราภวิัฒก์  คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓๗) นางสุกัญญา  ณ นคร   ครูโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 



 

๑๑ 
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๓.๗ ฝ่ายการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
๓.๗.๑ คณะทํางานบริหารจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ วางแผน จัดเตรียมและดําเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ          

ทุกศูนย์พัฒนาวิชาการทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วม  รวบรวม สรุป รายงานผลการแข่งขันต่อฝ่าย
ทะเบียน  ประกอบด้วย 
๑) ดร. ส.สมบัติ มีสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน 
๒) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
รองประธานคณะทํางาน 

๓) นายภักดี  เหมทานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๔) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๕) ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ คณะทํางาน 
๖) เลขาศูนย์พัฒนาวิชาการ ศูนย์พัฒนาวิชาการทุกศูนย์ คณะทํางาน 
๗) นายประยูร  รักษ์กําเนิด ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางาน 
๘) นางจิราพร  รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางาน 
๙) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑๐) นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลย์พันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๑) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๑๒) นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๑๓) นายพลากร  ศิริพงศ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก คณะทํางาน 
๑๔) นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุง่สง คณะทํางาน 
๑๕) นายรังสิต  เพชรานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรยีนโมคลานประชาสรรค ์ คณะทํางาน 
๑๖) นายวิทยา  เพชรจู รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ 

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๑๗) นายประทีป  ปานเนือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๘) นายสุทิน  อยู่สบาย รองผู้อํานวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน 
๑๙) นายศักดา  เดชศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน 
๒๐) นางสาวโสภา ไสวศร ี รองผู้อํานวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลยั 

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๒๑) ดร.ละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพม.๑๒  คณะทํางานและเลขานุการ 
๒๒) นางสุวรรณี  สุวรรณรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๓) นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๔) นายไตรรงค์  สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์ ICT สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๕) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๖) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๗) นางสาวจิตติมา  ทองมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๘) นายพงษ์ศักดิ์  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 



 

๑๒ 
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 ๓.๗.๒  คณะทํางานรับผิดชอบจัดดําเนินการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ วางแผน  ประสานงานและ
ดําเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกศูนย์พัฒนาวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม ร่วมกับกรรมการข้อ ๓.๗.๑ ในการแข่งขันทุกสนาม โดยประธานเป็นผู้มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ
ประกอบด้วย   

๑) ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพม.๑๒  ประธานคณะทํางาน 
๒) นายไพบูลย์ พรหมดํา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๑๒ รองประธานคณะทํางาน 
๓) นางสุรัชนี อยู่สบาย  ศึกษานิเทศกช์ํานาญการ  สพม.๑๒ รองประธานคณะทํางาน 
๔) นางวิภาวี  อุ่นเสียม ศึกษานิเทศกช์ํานาญการพิเศษ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕) นายชาญณรงค์  รัตนบุรี ศึกษานิเทศกช์ํานาญการพิเศษ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๖) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศกช์ํานาญการ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๗) นางปทิตตา  จันทร์สว่าง ศึกษานิเทศกช์ํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๘) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศกช์ํานาญการ  สพม.๑๒ คณะทํางานและเลขานุการ 
๙) นายพงษ์ศักดิ์  สุขแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ  สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๘ ฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการจัดการการแข่งขัน  

มีหน้าที่  บริหารจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการแข่งขันตามระบบที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยแบ่งตามภารกิจ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้   

๑) ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนส่วนกลาง  มีหน้าที่ 
 - ควบคุม กํากับ ดูแล ให้บริการเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ   มีความถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้  รวมทั้งประสานงานกับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (สพฐ.) ผู้ดูแลระบบ
สนามแข่งขัน และหน่วยงานผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น (ISP) 
          - บริหารจัดการ ควบคุม กํากับ ดูแล กําหนดสิทธิของผู้ใช้งานในระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสพฐ. 
            - จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ แก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์ฯที่จัด
แข่งขันทุกศูนย์ 
            - จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของกิจกรรมการแข่งขันฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริหาร
จัดการแข่งขันฯ  
            - จัดทําเกียรติบัตรบัตรประจําตัวทั้ง 4 ประเภท ในระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ และจัดทําแผนผังสนามแข่งขัน 
            - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะในระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ 

   - ประสานงาน ตรวจสอบ การประกาศผลการแข่งขันฯ และยกเลิกประกาศผลกรณีที่ผลผิดพลาด (ในกรณีที่
ประธานศูนย์แข่งขันฯ ได้ขออนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว) 

   - ตรวจสอบข้อมูลผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  ประสานงานและถ่ายโอนข้อมูลการแข่งขันจากระดับเขตเข้าสู่
ระบบในระดับภาค 

๒) ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสนามแข่งขันมีหน้าที่ 
   - ควบคุม  ดูแล อํานวยความสะดวกในการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรับ-ส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการแข่งขัน 

แก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาวิชาการที่มีการจัดกิจกรรมการขันทักษะในสถานที่แข่งขันของ
โรงเรียน ตลอด ๓ วันของการแข่งขัน 



๑๓ 
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๓) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขันและผู้ประสานงาน  มีหน้าที่   
  - ประสานงานการประกาศผลการแข่งขัน ระหว่างศูนย์แข่งขันกับฝ่ายทะเบียนกลาง   
 -  ตรวจสอบผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ตามเกณฑ์ของ สพฐ.  และพิจารณาให้ประกาศเป็นทางการ/ยกเลิก

ประกาศ 
    -  ประสานงานการจัดการแข่งขัน กับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔) นายทะเบียน  มีหน้าที่   

- ตรวจสอบข้อมูลรายการและเกณฑ์การแข่งขันระดับชาติ ในระบบบริหารจัดการแข่งขันทักษะฯ กับเอกสาร
รายการและเกณฑ์การแข่งขนัฯ ของ สพฐ. 

        - นําเข้าข้อมูลรายการ/กิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขันทักษะเพ่ิมเติม (ระดับเขตพ้ืนที่) ในระบบบริหารจัดการ 
แข่งขันทักษะฯ 

- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่สมัครแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนที่โรงเรียนกรอกเข้ามาใน
ระบบบริหารจัดการแข่งขันฯ 

- นําเข้าข้อมูลรายชื่อกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์พัฒนาวิชาการ 
- พิมพ์บัตรประจําตัวคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการจัดการแข่งขันของศูนย์พัฒนาวิชาการ  
- พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในการแข่งขัน เช่น รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
- ตรวจสอบใบประกาศผลการแข่งขันที่คณะกรรมการตัดสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ ลงนามรับรองแล้ว  เพ่ือ

อนุมัติให้ประกาศผลในระบบฯ 
- ส่งสําเนาใบประกาศผลการแข่งขันให้เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์ฯ จํานวน ๑ ชุด  และส่งมาที่นายทะเบียนกลาง 

จํานวน ๑ ชุด 
- หากมีการประท้วงการแข่งขันหรือประกาศผลผิด ให้ประสานผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง    เพ่ือยกเลิกการ

ประกาศในระบบฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๕)  เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  มีหน้าที่   

-  ตรวจสอบ บันทึก แก้ไข  ข้อมูล ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ก่อนทําการแข่งขัน 
- บันทึกคะแนนลงในระบบฯ ตามแบบประกาศผลการแข่งขันที่กรรมการตัดสินและประธานศูนย์การแข่งขันฯ ลง

นามรับรองแล้ว และสําเนาแบบบันทึกคะแนนส่งฝ่ายทะเบียนกลาง 1 ชุด  
- ประสานงานกับฝ่ายทะเบียนกลางเพ่ือขอประกาศผล (แจ้งก่อนคลิกประกาศผล) เมื่อได้รับอนุญาตจากฝ่าย

ทะเบียนกลางจึงประกาศผลได้  ผ่านเครื่องมือสื่อสารตามที่กําหนด 
๖)  เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร  มีหน้าที่  ประสานงานฝ่ายทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

คณะทํางานฯ ประกอบด้วย 
๑) นายภักดี    เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) นายภูตินันท์     เฮ้งศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเบญจมราชูทิศ             รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธุ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช   รองประธานคณะทํางาน 

ผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนกลาง 
๔) นายไตรรงค์  สาดแว ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕) นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๖) นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
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๗) 
๘) 
๙) 

๑๐) 

นายสมพร วัชรกาฬ 
นายอรุณ  ไชยวรรณ 
นายธเนศ  หาญใจ 
นายภูเบศว์  หนูแก้ว 

ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ครู โรงเรียนพัทลุง 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

ผู้ดูแลระบบโรงเรียนของสนามแข่งขัน 
๑๑) นายมานิตร  จิตจํา ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๒) นายสุวัฒน์  สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๓) นายเอกตวัน  เลิศไกร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๔) นางจิรายุ  สุวรรณา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๕) นายทวีวัฒน์  ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๑๖) นายธเนศ  แช่ด่าน พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ คณะทํางาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการแข่งขันและผู้ประสานงาน 
๑๗) นางกันยา  อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๘) นางอํานวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๙) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๒๐) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๒๑) นายบรรดร  สุราราช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๒๒) นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๒๓) นางศิริวรรณ  ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 

  ๒๔) นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สพม.๑๒ คณะทํางาน 

๒๕) 
๒๖) 
๒๗)
๒๘) 

 นางสาวอุกา กาญจน์ปัญนะ 
นายพงษศักดิ์  สุขแกว 
นางสาวณิชกานด์  แป้นจันทร์   
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ สพม12

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT สพม.12 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สพม.12 
เจ้าหน้าที่บุคลากร สพม.12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร 
๒๙) นายวชิระ  ชินวงศ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๓๐) นายณัฐพร  สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.๑๒ คณะทํางาน 

นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนจากศูนย์พัฒนาวิชาการ  ประกอบด้วย 
๑. ศูนย์ฯ ภาษาไทย นางช่อแก้ว   จุลนวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 

นางสาวสุวิมล   อ้นทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวจุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

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 นางสาวภาชินีรัตน  ศรีบัญญะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นายทะเบียน 

 
นางสาวมลิวัลย์  มีประสิทธิ์ จนท.ศูนย์จีน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 

๕. ศูนย์ฯ ภาษาอังกฤษ นางสาววาณี  บุญพิศ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน 
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๑๕ 

นางสาวศิริญญา  ประทุมวรรณ    ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวอริสา  ใจห้าว ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวอดินุช  กาละวิก  ครูอัตราจางโรงเรียนกัลยาณีศรีฯ             จนท.บันทึกคะแนน                                   

๖. ศูนย์ฯ นาฏศิลป์ นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์ ครู โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     นายทะเบียน 
นางวาสนา  ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ ฯ จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวเกณิกา  อินทวงศ์ ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จนท.บันทึกคะแนน 
นายจํานง  กาญจนพันธ์   ครู   โรงเรียนขนอมพิทยา จนท.บันทึกคะแนน 

 ๗. ศูนย์ฯ ภาษาญี่ปุ่น นางสาวศศิธร ปานคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน 
นางสาวสุชาดา ศรีอํามร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนจุฬาภรราช

วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
จนท.บันทึกคะแนน 

นายสุภัทร  ค่ําสุริยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนท.บันทึกคะแนน 
๘. ศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ นางสาววันเพ็ญ หัตถประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นายทะเบียน 

นางณัชปภา นิยมผล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน 

  
นางเกษศิรินทร์ นาคสง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จนท.บันทึกคะแนน 

๙. ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ นางสาวเบญจมาศ เภรีฤกษ์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 

  
นางสาวจิรฐา ทองแก้ว พนง.ราชการโรงเรียนจุฬาภรณฯ จนท.บันทึกคะแนน 

๑๐.ศูนย์ฯ ภาษาเกาหลี นางสาวญาณิศา แดงงาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ นายทะเบียน 
นางสาวเมธาวี ผดุงกิ่งตระกูล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จนท.บันทึกคะแนน 
นางศุทธวีร์ ดันอุ๋ย 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.ศูนย์ฯ สุขศึกษาฯ นางสาวชนากานต์  หมื่นศรีรา พนักงานบัญชีโรงเรียนเมืองนครศรีฯ นายทะเบียน 
นายอดุลย์  พันทอง ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวพนิตา  ศรีใหม่ จนท.ธุรการโรงเรียนเมืองเมืองนครศรีฯ จนท.บันทึกคะแนน 

  
นายมณเฑียร   สําลี จนท คอมฯ โรงเรียนเมืองเมืองนครศรีฯ จนท.บันทึกคะแนน 

๑๓.ศูนย์อาเซียน นายอณัส  ซาดัดคาน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายทะเบียน 
นางสาวสุพรรณิกา รุจิวณิชยกุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ จนท.บันทึกคะแนน 

  
นายพิชยยุตม์ แซ่แฮ ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จนท.บันทึกคะแนน 

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

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

ครู โรงเรียนปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน นางสาวชริญญา เพกกิ้ม 
๑๖.ศูนย์ฯดนตรีสากล       นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์  ครูโรงเรียนโยธินบํารุง นายทะเบียน 

นายธนิต โสธรจิตต์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน 
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นางปริยาภัทร ช้างกลาง ครูโรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน 
นางนุจรี  ฐาปนภาคย์ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง จนท.บันทึกคะแนน 

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

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 ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นายทะเบียน 
นางชลาลัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 

๒๑.การศึกษาพิเศษเรียนรวม
นางสาวภัทราพร กําราญศึก ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง นายทะเบียน 

 
นางนงรัตน์ รัตนนุพงศ์ ครู โรงเรียนสตรีปากพนัง จนท.บันทึกคะแนน 

๒๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นายทะเบียน 
นางสาวอุทัยวรรณ  สัจจารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลา

ประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวอัจฉริยา  ศิริวาริน เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียนท่าศาลา

ประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน 
นางสาวเบญจวรรณ  กลสามัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่าศาลา

ประสิทธิ์ศึกษา จนท.บันทึกคะแนน 
๒๓.ศูนย์ฯ ลูกเสือฯ นางสุวิมล  ไชยถาวร ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา นายทะเบียน 

นางจันทร์พร ผาดศรี ครู โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จนท.บันทึกคะแนน 

 

นางสาวภัณฑิรา ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์ 

จนท.บันทึกคะแนน 

๒๔.ศูนย์ฯ หุ่นยนต์ นายปริญญา นุ่มน้อย นายทะเบียน 
จนท.บันทึกคะแนน นางสาวจุฑารัตน์  สังขนุกิจ

๒๕.ศูนย์ฯ ศิลปะพื้นบา้น   นายจักรพันธุ  จันทรประสิทธิ์

ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 
ครู โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
ครู โรงเรียนเชียรใหญ นายทะเบียน 

นางสาววารุณี จิรัญเวทย            พนักงานราชการ โรงเรียนเชียรใหญ จนท.บันทึกคะแนน 
ครู โรงเรียนเชียรใหญ่ จนท.บันทึกคะแนน นางสาวสมสมัย  จันทร์ลัภ 

นางสาววีรธิมา เกลี้ยงเสน ครู โรงเรียนเชียรใหญ่  จนท.บันทึกคะแนน 
๒๖. ศูนย์ฯเศรษฐกิจพอเพียง  

นางช่อทิพย์  ทองไชย ครูโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ นายทะเบียน 
นางนภาพร  จงกล   ครูโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย ฯ จนท.บันทึกคะแนน 

นายไตรรงค์   สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.๑๒ คณะทํางานและเลขานุการ 
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการสพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๑๗ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

           ๓.๙  ฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีหน้าที่ ประสานการจัดการ
แข่งขันทักษะกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระท่ีเกี่ยวข้อง ๙ ศูนย์  ประกอบด้วย  ๑)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาไทย          
๒)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๓)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔) ศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรกรรม)  ๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (คหกรรม)  ๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  ๗)ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)  ๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์) และ๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
ศิลปะ (นาฏศิลป์) รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

๑) นางจิราพร  รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานคณะทํางาน 
๒) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม คณะทํางาน 
๕) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
๖) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ     

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๗) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางานและเลขานุการ 
๘) นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๙) นายอธิศ  ระแบบเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๐) นางสาวญาณากร  สังข์ด้วงยา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ          
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๑) นางสุพัตรา  กาญจนโรจน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓.๙.๑ คณะทํางานผู้ประสานงานจัดการแข่งขันทักษะสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม มีหน้าที่  ๑) ประสานงานการ

จัดการแข่งขันกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละศูนย์ ทั้ง ๙ ศูนย์ ๒) ดูแลช่วยเหลือประสานงานการเข้าแข่งขันทักษะของ
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมกับศูนย์การแข่งขัน เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ยืนยันความบกพร่องตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
ติดตามดูแล และ/หรือร่วมเป็นคณะทํางานตัดสินการแข่งขันทักษะ สรุปผลการแข่งขันในภาพรวมของนักเรียนพิเศษเรียนร่วม
เพ่ือส่งต่อในระดับภาค 

๑)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
๑) นางสุมณฑินี  สมัครพงศ์ ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประธานคณะทํางาน 
๒) นางสาวสุพิญญา  พรหมหมอเฒ่า ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน 
๓) นายแทนไท ขาวทอง ครูโรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม คณะทํางาน 
๔) นางสาวพรนัชชา  เชื่อมใจ ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๕) นางสิริกาญจน์ โบกขระณีย์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะทํางาน 
๖) น.ส.ปรีดานุช สุวรรณ์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน 
๗) นางจตุภรณ์  ม่วงปลอด ครูโรงเรียนโศภณคณาภรณ์ คณะทํางานและเลขานุการ 

๒)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑) นางณัฐติยา  อ่อนชาติ ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานคณะทํางาน 
๒) นางสาวพรพรรณ คชาเชนทร์ ครูโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางาน 
๓) นางนัชพร กําเนิดรักษา ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา คณะทํางาน 



 

๑๘ 
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๓)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
๑) นายจรูญ บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะทํางาน 
๒) นางสาวจีรวรรณ มีแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทํางาน 
๓) นางสาววลัยพร ศรีอุลิต ครูโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม คณะทํางาน 

๔)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ เกษตรกรรม ประกอบด้วย 
๑) นายเฉลิม  เรืองอร่าม ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง ประธานคณะทํางาน 
๒) นายสุชาติ โชติมณี ครูโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
๓) นายถวิน แซ่เดียว ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะทํางาน 

๕)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ คหกรรม ประกอบด้วย 
๑) นางสาวพัชรี สังข์ทอง ครูโรงเรียนปากพนัง ประธานคณะทํางาน 
๒) นางอาภรณ์  รัตนคช ครูโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะทํางาน 
๓) นางสาวจารุณี โฆษะ ครูโรงเรียนปากพูน คณะทํางาน 

๖)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
๑) นายสว่าง เกตุแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสง ประธานคณะทํางาน 
๒) นายสมชาย ศรทอง ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๓) นายสมนึก รัตนบุรี ครูโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 

๗)   ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ  คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
๑) นายเอกตะวัน  เลิศไกร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) นางชาลิสา  ส้มเขียวหวาน ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ คณะทํางาน 
๓) นางขวัญฤทัย  คงสังข์ ครูโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๔) นางกฤติยา  สุขเรือง ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน 
๕) นายชํานาญ นํานาผล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
๖) นายไพศาล นิมิตสมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน 
๗) นายสุวัฒน์  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๘) นางจิรายุ  สวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๙) นางสาวภารดี  หนูสังข์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๘)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีสากล ประกอบด้วย 
๑) นายจํานง   สิงห์สุวรรณ ครูโรงเรียนโยธินบํารุง ประธานคณะทํางาน 
๒) นางสาววิลาวัณย์   นุทผล ครูโรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน 

๙)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ ประกอบด้วย 
๑) นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน 
๒) นางมธุรส  ทองกัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๓) นางตรีชฎา  จิตมนัส ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๔) นางประภาเพ็ญ  ขนาบศักดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน 

๑๐)  ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ประกอบด้วย 
๑) นางสิริกาญจน์  โบกขระณีย์ ครูโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ประธานคณะทํางาน 



 

๑๙ 
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๒) น.ส. พรพิมล  สมบัติมาก ครูโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม คณะทํางาน 
๓) นางสาวสุภาลักษณ ์ พ่อค้า พ่ีเลี้ยงโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 

๑๑) ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑) น.ส.บุศรา เต็มลักษมี ครูโรงเรียนเชียรใหญ่ ประธานคณะทํางาน 
๒) นางป.ปัทมา  ประจง ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางาน 

๓.๑๐ ฝ่ายประกวดนิทรรศการและแสดงผลงานครู นักเรียนของสหวิทยาเขต มีหน้าที่ ประสานงาน อํานวยความ
สะดวกในการเตรียมแผนผังสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดประกวดนิทรรศการของสหวิทยาเขตต่างๆ  การนําเสนอ
ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูและการจําหน่ายผลผลิตของนักเรียน ประกอบด้วย 

๑) นายประเสริฐ ชีใหม่ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง ประธานคณะทํางาน 
๒) ประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายคีรี  มากสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ รองประธานคณะทํางาน 
๔) ดร.ประโยชน์  ชัยณรงค์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก ์ รองประธานคณะทํางาน 
๕) นายสง่า  นาวารัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวด รองประธานคณะทํางาน 
๖) ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ คณะทํางาน 
๗) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะทํางาน 
๘) นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง คณะทํางาน 
๙) นายวิชัย  สุขพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา คณะทํางาน 

๑๐) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน 
๑๑) นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๑๒) ว่าที่ ร.ต.อัครเดช  สินภิบาล ผู้อํานวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา คณะทํางาน 
๑๓) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน 
๑๔) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๑๕) นายอรุณ  พงศ์เพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล คณะทํางาน 
๑๖) นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะทํางาน 
๑๗) นายศรีวิชัย  คงจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา คณะทํางาน 
๑๘) นายเกียรติศักดิ์  บุญรวบ ผู้อํานวยการโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ คณะทํางาน 
๑๙) นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๒๐) นางจิราพร  รัตนกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง คณะทํางาน 
๒๑) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ คณะทํางาน 
๒๒) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 
๒๓) นายพงศ์สิทธิ  ศิริกาญจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๒๔) นายกําพล  ทองอยู่ ผู้อํานวยการโรงเรยีนทุ่งใหญ่เฉลิมราษฎร์อนสุรณ์ฯ คณะทํางาน 
๒๕) นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ฯ คณะทํางาน 
๒๖) นายกิตติชัย  ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ คณะทํางาน 
๒๗) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา คณะทํางาน 
๒๘) ดร.สุรพงศ์  เอิ้อศิริพรฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม คณะทํางาน 
๒๙) ดร.ปรีชา  ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม คณะทํางาน 
๓๐) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ คณะทํางาน 



 

๒๐ 
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๓.๑๑ ฝ่ายประสานงานนิทรรศการหน่วยงานภายนอก มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่และอํานวย
ความสะดวก   การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย   

๑) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานคณะทํางาน 
๒) นายธวัช  คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายพยสั  คีรีพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ คณะทํางาน 
๔) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ                         

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๕) นานสมพงค ์ ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๖) นานสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะทํางาน 

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
๓๑) นายเฉลิมพงศ์ ช่วยคุ้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บํารุง คณะทํางาน 
๓๒) นายธวัช  คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน คณะทํางาน 
๓๓) นายสมพร  แก้วคง ผู้อํานวยการโรงเรียนขนอมพิทยา คณะทํางาน 
๓๔) ดร.ประชานนท์  ชนะราวี ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๓๕) นายโสภณ  บุรีแสง ผู้อํานวยการโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน 
๓๖) นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน 
๓๗) นายสุพัฒน์  เดชนุ่น ผู้อํานวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม คณะทํางาน 
๓๘) นางวิมล  หนูชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสังข์พิทยาคม คณะทํางาน 
๓๙) นายเฉลิมชัย  จิตรสํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน 
๔๐) นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๔๑) นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๔๒) นายศรชัย  โชต ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน 
๔๓) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 
๔๔) นายประทีป  ปานเมือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง คณะทํางาน 
๔๕) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน 
๔๖) นายสุทิน  อยู่สบาย รองผู้อํานวยการโรงเรยีนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน 
๔๗) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๔๘) นางบังอร  แป้นคง รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๔๙) นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๕๐) นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง คณะทํางาน 
๕๑) นายสมศักดิ์  คงแป้น  ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา คณะทํางานและเลขานุการ 
๕๒) นางสาววิมล  นาวารัตน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๓) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๔) ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๒๑ 
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๗) นายเฉลิมชัย  จิตสํารวย ผู้อํานวยการโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร คณะทํางาน 
๘) นายอรุณ  รอดสันติกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนทรายขาววิทยา คณะทํางาน 
๙) นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม คณะทํางาน 

๑๐) นางวิมพ์วิภา  รักสม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะทํางาน 
๑๑) ว่าที่ ร.ต.โชคดี  เภรีภาศ ผู้อํานวยการโรงเรียนตรีนิมิตวิทยา คณะทํางาน 
๑๒) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๑๓) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๑๔) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๕) นายศักดิ์ชัย  คงแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓.๑๒ ฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่  จัดทําหลักเกณฑ์  กําหนด
คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นบุคลากรดีเด่นในสายผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว ประสานงานส่งรายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการพิจารณาให้กับฝ่ายจัดทําเกียรติบัตร/            
โล่เกียรติยศ  ประกอบด้วย 

๑) นายปรีชา แร่ทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง ประธานคณะทํางาน 
๒) นายสมนึก  รักดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
๓) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายวิศาล  ภูริวัฒน ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองประธานคณะทํางาน 
๕) ดร.ละอองทิพย์  บุณยเกียรติ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  สพม.๑๒ รองประธานคณะทํางาน 
๖) 
๗) 

นายสิทธิพร    นิลพัฒน์ 
นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา 

รองประธานคณะทํางาน 
คณะทํางาน 

๘) นายคีรี  มากสังข์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน 
๙) นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ คณะทํางาน 

๑๐) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๑๑) นายสุจินต์  วิเชียรฉาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๒) นายวีรชนม์  จันทร์แก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๓) นายจําเริญ  สมจิต รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๔) นางสุจิรา  รัตนบุรี รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๕) นางสาวศุภัทรชา  วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๖) นางศุภนุช  ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๗) นางสาวดาริกา  มณีฉาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๘) นางสาวสุภารัตน์  หมวดเมือง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๑๙) นางยินดี  วรรณมณี ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา คณะทํางาน 
๒๐) นายจรูญ  บุญล้อม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ           

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๒๑) นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางานและเลขานุการ 
๒๒) นางสุรัติสินี  กุลเทศ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๒๒ 
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๒๓) นางอังคณา  กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๒.๑ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง มีหน้าที่ คัดเลือกครูและบุคลากรดีเด่นของศูนย์พัฒนา

วิชาการทุกศูนย์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษากําหนด 

๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
๑) นายภักดี  เหมทานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ประธานกรรมการ 
๒) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ     กรรมการ 
๔) หวัหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง       กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก       กรรมการ 
๖) นางสาวธัญญรัตน์  มาลากาญจน์   ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ        กรรมการและเลขานุการ 

๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
๑) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช           ประธานกรรมการ 
๒) นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช    รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ      กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง       กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก       กรรมการ 
๖) นางระพีภรณ์   ทองเชิด  ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช      กรรมการและเลขานุการ 

๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส  ประกอบด้วย 
๑) นายภักดี  เหมทานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ     ประธานกรรมการ 
๒) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  รองประธานกรรมการ

หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง           กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก          กรรมการ 
๕) นางสุพรรณี   ภักษา  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ    กรรมการและเลขานุการ 

๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน  ประกอบด้วย 
๑) นายภักดี  เหมทานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ       ประธานกรรมการ 
๒) นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ             รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ   กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง     กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก     กรรมการ 
๖) นางปริตตา ลีละวัฒน์  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ       กรรมการและเลขานุการ 

๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาญี่ปุ่น  ประกอบด้วย 
๑) นายอําพล  ยะสะนพ  ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ 
๒) นายณัฐชัย  สมจิต  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง          กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก           กรรมการ 
๖) นางสาวศศิธรณ์  ปานคง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  กรรมการและเลขานุการ 



 

๒๓ 
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๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี  ประกอบด้วย 
๑) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๒) นางบังอร  แป้นคง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๓) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง          กรรมการ 
๖) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก          กรรมการ 
๗) นางสาวสัณฐิตา  ชิณวงศ์  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช       กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางสาวเมธาวี  ผดุงกิ่งตระกุล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๑) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล  ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๒) นางบังอร  แป้นคง  รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั    รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๓) นายสมทรง  ฝั่งชลจิตร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ          กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง            กรรมการ 
๖) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก                กรรมการ 
๗) นายสมศักดิ์  กัญจนกาญจน์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ         กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางสาวอาภรณ์  รับไซ  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางอุไรวรรณ  จุลสิกขี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๑) นายอําพล  ยะสะนพ  ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานกรรมการ 
๒) นายณัฐชัย  สมจิต   รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ       กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง น        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก         กรรมการ 
๖) นางจริยา  จิตสํารวย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้          กรรมการและเลขานุการ 

๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
๑) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ   ประธานกรรมการ 
๒) นายวิทยา  เพชรจู  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ          รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ      กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก        กรรมการ 
๖) นายจรูญ  บุญล้อม    ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ        กรรมการและเลขานุการ 
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๑๐) ศูนยพ์ัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๑) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช   ประธานกรรมการ 
๒) นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช     รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ      กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก        กรรมการ 
๖) นายมทูร   พูลสวัสดิ์  ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช         กรรมการและเลขานุการ 

๑๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  ประกอบด้วย 
๑) ดร.สุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒) นายศักดาเดช  เดชศิริ        รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ      กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก        กรรมการ 
๖) นางนวิยา  จินดาวัฒน์  ครูโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 

๑๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีไทย  ประกอบด้วย 
๑) นายประเสริฐ  ชีใหม่  ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง           ประธานกรรมการ 
๒) นายศรชัย  โชต ิ   รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง          รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ    กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง      กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก      กรรมการ 
๖) นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง     กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางกิ่งแก้ว  คําพรรณ์  ครูโรงเรียนปากพนัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล  ประกอบด้วย 
๑) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง                ประธานกรรมการ 
๒) นางสุวรรณี  สุวรรณรัตน์            รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง    รองประธานกรรมการ 
๓) นางชัชฎาภรณ์  บุรีรัตน ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง    รองประธานกรรมการ 
๔) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล  รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง    รองประธานกรรมการ 
๕) นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง    รองประธานกรรมการ 
๖) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๗) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง          กรรมการ 
๘) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก          กรรมการ 
๙) นายจํานง  สิงห์สุวรรณ  ครูโรงเรียนโยธินบํารุง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์  ประกอบด้วย 
๑) ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร  ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช     ประธานกรรมการ 
๒) นายสามารถ  แต่งอักษร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช       รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง         กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก         กรรมการ 
๖) นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์  ครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช          กรรมการและเลขานุการ 
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๑๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้เกษตรกรรม  ประกอบด้วย 
๑) นายจําเริญศักดิ์  แสงแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก    ประธานกรรมการ 
๒) นายพลากร  ศิริพงศ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก           รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ      กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง       กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก       กรรมการ 
๖) นายสุริยันต์   สุทธ ิ  ครูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก                   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คหกรรม  ประกอบด้วย 
๑) นายปรีชา  แร่ทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง            ประธานกรรมการ 
๒) นางสุจิรา  รัตนบุรี  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ         กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง       กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก       กรรมการ 
๖) นางนงเยาว์  รัตนพันธุ์  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง      กรรมการนและเลขานุการ 
๗) นางจินตนา  นิยมชาติ  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อุตสาหกรรม  ประกอบด้วย 
๑) นายสุนันท์  กลับขันธ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง   ประธานกรรมการ 
๒) นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว  รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง          รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง         กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก         กรรมการ 
๖) นายสว่าง   เกตุแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งสง         กรรมการและเลขานุการ 

๑๘) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
๑) นางจิราพร  รัตนกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง   ประธานกรรมการ 
๒) นางธัญลักษณ์   เภรีภาส  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ       กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง          กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก           กรรมการ 
๖) นายวรงค์   บุญทอง  ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                 กรรมการและเลขานุการ 

๑๙) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย 
๑) นายภักดี  เหมทานนท์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ประธานกรรมการ 
๒) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ       รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ     กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง      กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก      กรรมการ 
๖) นายเอกตวัน  เลิศไกร  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ       กรรมการและเลขานุการ 

๒๐) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑) นายสมนึก   รักดํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒) นายสุทิน  อยู่สบาย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา รองประธานกรรมการ 
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๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง         กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก         กรรมการ 
๖) นายไพสิทธิ์  นิลพัฒน์  ครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

๒๑) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  ประกอบด้วย  
๑) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ประธานกรรมการ 
๒) นายขจร  สายทอง  ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา           รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ        กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง         กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก         กรรมการ 
๖) นางสุวิมล   ไชยถาวร  ครูโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา       กรรมการและเลขานุการ 

๒๒) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมหุ่นยนต์  ประกอบด้วย 
๑) นายสุนทร  เพชรดี          ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา      ประธานกรรมการ 
๒) นายประพฤต ิ ชุมโรย          รองผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ       กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง        กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก        กรรมการ 
๖) นายปริญญา   นุ่มน้อย  ครูโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

๒๓) ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มศิลปะพื้นบ้าน  ประกอบด้วย 
๑) ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล  ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจิติพร  หนูคง  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่         รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ       กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง ๑คน        กรรมการน 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ๑คน        กรรมการ 
๖) นายเฉลิมชัย  กลับดี  ครูโรงเรียนเชียรใหญ่        กรรมการและเลขานุการ 

๒๔) ศูนย์พัฒนาวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนร่วม คณะกรรมการคัดเลือกผลงานครูดีเด่นครูอัตราจ้างและ            
พี่เลี้ยงเด็กพิการดีเด่น  ประกอบด้วย 
๑) นางจิราพร  รัตนกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง   ประธานกรรมการ 
๒) นายประพฤติ  วงศ์ชนะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนนบพิตําวิทยา          รองประธานกรรมการ 
๓) นายนันทวัฒน์  ชัยวิชิต  ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม         รองประธานกรรมการ 
๔) ดร.สุภาพ  เต็มรัตน์  ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ      กรรมการ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
๕) ดร.สันติ  นาด ี   ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ     กรรมการ 
๖) นายอนันทน์  แดงเรือง  ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร      กรรมการ 
๗) ดร.ประโยชน์ ชัยณรงค์  ผู้อํานวยการโรงเรยีนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก ์          กรรมการ 
๘) นางสุภาภรณ์  คงคานนท์   ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      กรรมการและเลขานุการ 
๙) นายกิตติชัย ไชยศร  ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐) นางธัญลักษณ์  เภรีภาส     รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นางสุวรรณี สุวรรณรัตน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๒๗ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๑๒) นางสาวญาณากร สังข์ด้วงยา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  

๑๓) นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์  รองผู้อํานวยการโรงเรยีนปากพนัง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) นางสุพัตรา กาญจนโรจน์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕) ศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา  ประกอบด้วย 
๑) ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  ประธานกรรมการ 
๒) นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  รองประธานกรรมการ 
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ         กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง           กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก           กรรมการ 
๖) นางเบญจมาศ  ทองส่งโสม ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช         กรรมการและเลขานุการ 

๒๖) ศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 
๑) นายสมพงษ์  ปานหงษ์  ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช  
๒) นางพัชรินทร์  เจสา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

นครศรีธรรมราช  
๓) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ           กรรมการ 
๔) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดกลาง             กรรมการ 
๕) หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก             กรรมการ 
๖) นางช่อทิพย์  ทองไชย  ครโูรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

๒๗) ศูนยร์ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
๑)  ดร.สันติ  นาดี    ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ประธานกรรมการ 
๒)  นายเลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๓)  นายสุวรรณ ผลเจริญ  ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์       กรรมการ 
๔)  ดร.สันติกร รักสองหมื่น  ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม        กรรมการ 
๕)  นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง                    กรรมการ 
๖)  นางวิมพ์วิภา รักสม  ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์      กรรมการและเลขานุการ 
๗)  นายสุวิจักขณ์ สายช่วย  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๒.๒ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาและผู้บริหารดีเด่น  มีหน้าที่  
พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและผู้บริหารดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบด้วย 

๑)  ขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 
๑) ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
๒) นายพยัส  คีรีพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ รองประธานกรรมการ 
๓) นายอนันทน์  แดงเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร      กรรมการ 
๔) นายธวัช  คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน      กรรมการ 
๕) นายสมพงษ์  ปานหงษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
     กรรมการ 

๖) นายสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา      กรรมการ 



 

๒๘ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๗) ดร.สุรพงศ์  เอือ้ศิริพรฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๒) ขนาดกลาง 

๑) นายจําเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   ประธานกรรมการ 
๒) นายวิชัย  สุขพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓) นายอนันต์  รักศรีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนช้างกลางประชานุกูล       กรรมการ 
๔) นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์       กรรมการน 
๕) นางกิ่งขวัญ  สุขสงวน ผู้อํานวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓) ขนาดเล็ก 
๑) นายประเสริฐ  ชีใหม่ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง ประธานกรรมการ 
๒) ดร.ปราโมทย์  พรหมนิล ผู้อํานวยการโรงเรียนเชียรใหญ่ รองประธานกรรมการ 
๓) นายสถิต  รัตนบุรี ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการ 
๔) นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบางขันวิทยา         กรรมการ 
๕) นายสุนทร  เพชรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา      กรรมการ 
๖) นายพีระพงษ์  สองวิหค ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๒.๓. คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  มีหน้าที่  
พิจารณาคัดเลือกและนําเสนอผลงานของรองผู้บริหารดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่ายยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด  ประกอบด้วย 

๑)  ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 
๑) นายวิศาล  ภูริวัฒน ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
๒) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ กรรมการ 
๓) นายรังสิต    เพชรานนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ กรรมการ 
๔) นางพรทิพย์  อุปถัมภ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕) นายวัชรินทร์  ธรรมชาต ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒) ขนาดกลาง 
๑) นายดุสิต  คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ประธานกรรมการ 
๒) นายประทีป  ปานเนือง รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง กรรมการ 
๓) นายสามารถ   แต่งอักษร รองผู้อํานวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กรรมการ 
๔) นายสุจินต์    วิเชียรฉาย รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีทุ่งสง  กรรมการ 
๕) นางสุนิตย์  เลื่องลือสกุล รองผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง กรรมการและเลขานุการ 

 ๓) ขนาดเล็ก 
๑) นายสามารถ  ริยาพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒) นายสุทิน    อยู่สบาย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา กรรมการ 
๓) นายธวัชชัย  ลายพยัคฆ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนปากพนัง กรรมการ 
๔) นายสุธรรม  ช่วยชัย  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช กรรมการ 
๕) นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งสง กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑๒.๔ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  มีหน้าที่  
ดําเนินการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท่ี
คณะกรรมการฝ่าย ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบด้วย 



 

๒๙ 
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๑) นายจตุรงค์   สุขแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ประธานกรรมการ 
๒) นายอนันต์  แดงเรือง           ผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ 
๓) นายสมศักดิ์  คงแป้น  ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา         กรรมการ 
๔) ดร.ปรีชา  ปัญญานฤพล  ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา         กรรมการ 
๕) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  สพม. ๑๒         กรรมการ 
๖) ดร.ละอองทิพย์  บุณยเกียรติ  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.๑๒        กรรมการและเลขานุการ 
๗) นายวีระพันธ์  โชติวัน       ครูช่วยราชการ สพม.๑๒       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๒.๕ คณะกรรมการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น          
มีหน้าที่  ดําเนินการคัดเลือกและนําเสนอผลงานทางวิชาการของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกที่คณะกรรมการฝ่าย ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากําหนด ประกอบด้วย 

๑) นายสิทธิพร  นิลพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์   ประธานกรรมการ 
๒) นายจําเริญศักดิ์  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุนทร  เพชรดี ผู้อํานวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา กรรมการ 
๔) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์       กรรมการ 
๕) นายธวัช  คํานวณ ผู้อํานวยการโรงเรียนปากพูน กรรมการ 
๖) นายจีรวิทย์  มั่นคงวัฒนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมราษฎร์บํารุง กรรมการ 
๗) นายวิชัย  สุขพันธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา            กรรมการและเลขานุการ 
๘) ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นายสุชาติ  รอดเนียม พนักงานธุรการ ส ๔/หน. (สพม. ๑๒)      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐) นางสาวภัณฑิรา  ชัยสุวรรณ พนักงานธุรการ ส ๔/หน.โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๓ ฝ่ายสูจิบัตร มีหน้าที่ ประสานงานรวบรวมข้อมูลรายการแข่งขัน รายชื่อผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่นครูอัตราจ้าง

ดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น  จากคณะทํางานฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติและศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระวิชาต่างๆ  พิจารณาจัดหา
ข้อมูลอ่ืนๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดพิมพ์ลงสูจิบัตรตามความเหมาะสม  และจัดทําสูจิบัตรเพ่ือมอบให้แขกผู้มีเกียรติ  ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระวิชา และโรงเรียนต่างๆที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ประกอบด้วย 

๑) นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) ดร.สุภาพ   เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
รองประธานคณะทํางาน 

๓) นางสุมาลี  ใบธน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๔) นางจิรายุ  สุวรรณา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๕) นางสาวชวนี  ปุริโสดม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๖) นางสาวนิภารัตน์  ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๗) นางสาวรักชนก  บรรจงพาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๘) นางสาววราภรณ์  แสงสวุรรณ ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๙) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 

๑๐) นางช่อแก้ว  จุลนวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑) นางสาวสาวิตรี  ทองจํารัส ครโูรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒) นางสาวเสาวลักษณ์  กั๋งเซ่ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB_4DOqoDVAhWLNY8KHU_lB58QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.stv.ac.th%2F&usg=AFQjCNE9oIfYV6T13Ql3zUfhDwbMopIx5g


 

๓๐ 
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๓.๑๔ ฝ่ายจัดทําเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ  มีหน้าที่  ประสานงานกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระวิชาต่าง  ๆ                      
และคณะทํางานฝ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือรวบรวมผลการคัดเลือกผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ครูอัตราจ้างดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น  ออกแบบ  
จัดทําเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณให้เหมาะสม  พร้อมดําเนินการรับลงทะเบียน กําหนดที่นั่งและประสานงานกับฝ่ายพิธีการ  
เพ่ือดําเนินการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรในพิธีเปิด ประกอบด้วย 

๑) นายอําพล  ยะสะนพ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ประธานคณะทํางาน 
๒) นายสมมุ่ง  หนูพยันต์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายชาติชาย  ทองเลี่ยมนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๔) ดร.สันติ  นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ คณะทํางาน 
๕) นายสุวรรณ  ผลเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ คณะทํางาน 
๖) นายอุดม  เจริญผล รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๗) นายวิทยา  เพชรจู รองผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๘) นายชัยศักดิ์  คงแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์ คณะทํางาน 
๙) นายวัฒนา  แก้วนพรัตน์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร คณะทํางาน 

๑๐) นางบังอร  แป้นคง รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๑๑) นางพันนิภา  รุจิวนิชกุล ครโูรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๒) นายพสิษฐ์  แสนเสนาะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๓) 
๑๔) 

นางภูริชญา   เผือกพรหม 
นายอัศวิน  จุลมูล 

ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

๑๕) นางสาววชิรญาณ์ คงศรี ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๑๖) นางธนชพร  ภูวรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๑๗) นางสาวเสาวภา โชติพันธ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๑๘) นางสาวภัทราภรณ์ เหมทานนท์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางาน 
๑๙) 
๒๐) 
๒๑) 
๒๒) 
๒๓) 
๒๔) 
๒๕) 
๒๖) 
๒๗) 

นางสาวชิวาทิพ เภรีพล 
นางสาวจิรัญญา  สิงละเอียด 
นางสาวนิตยา  ประโยชน์ 
นางสาวเสาวทิพย์ ด้วงฤทธิ์ 
นายธรรมวิทย์ บุษบา 
นายธงชัย  กัณหาวงศ์ 
นายณัฐชัย  สมจิต 
นางจริยา  จิตสํารวย 
นางพึงพิศ  กีรติพรพิสุทธิ์ 

เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
พนักงานขับรถโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘) นางเสาวณี  หุตางกูร เจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๑๕ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่ จัดระบบการจราจรบริเวณท่ีจัดงานและสถานที่แข่งขันทักษะ 

จัดระบบการจอดรถและดูแลรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
๑)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  

๑) นายภักดี  เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 



 

๓๑ 
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๒) นายดุสิต  คงจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) นายประทีป  มุขดาร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายพิชาภพ  ศรีทองมาศ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๕) นายประสิทธิพร  พรหมเพชร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๖) นายวิว  พันธนียะ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๗) ว่าที่ ร.ต.ปราโมทย์  สุวรรณสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๘) นายกุลณพฤกษ์  ตั้งพิริยะวารี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๙) นายไวยากรณ์  สบาย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑๐) นายศุภชัย  คูหาพงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๑๑) ลูกเสือจราจร จํานวน ๒๐ คน  คณะทํางาน 
๑๒) นายเอกพงศ์  รุ่งเรือง เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ 
คณะทํางาน 

๑๓) นายสุธรรม ทิพย์ลักษณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 

      คณะทํางาน 

๑๔) นายสิริวัฒน์  ฮั่วเจียม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 

      คณะทํางาน 

๑๕) นายคล่อง  จันทร์ช่วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 

    คณะทํางาน 

๑๖) นายจิรศักดิ์  แสนคํานึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ 

     คณะทํางาน 

๑๗) นายชัยยุทธ  ฤทธิจักร ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๘) นายสังวร  สิรันทวิเนต ิ ครโูรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒)  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช  
๑) นายไพรัช  วงศ์นาถกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 
ประธานคณะทํางาน 

๒) นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

รองประธานคณะทํางาน 
 

๓) นายประเชษฐ์  จุลศักดิ์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๔) นายสนอง  เนตรวรนันท์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๕) นายนิเวศ  หวายนํา    ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางาน 

๖) นายวิชาญ  จินพล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะทํางาน 



 

๓๒ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

นครศรีธรรมราช 
๗) นายตะวัน  แพรกนกแก้ว ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางานและเลขานุการ 

๓) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
๕) 
๖) 
๗) 
๘) 
๙) 

๑๐) 
๑๑) 
๑๒) 
๑๓) 
๑๔) 
๑๕) 

นางพรทิพย์ อุปถัมภ์ 
นายสุวัฒน์  สุทิน  
นางกรองแก้ว  ทองเลี่ยมนาค 
นายธีรพล  เหมือนหาญ 
นายสากล  จันทร์แก้ว 
นายพรเทพ  บุญพอก 
นางสุกัญญา สุวรรณสุข 
นายมาโนชญ์  พัชนี 
นายอดุลย์  พันทอง 
นายไพฑูรย์  ขาวปลอด 
นายกาหลง  พราหมนาค 
นายทศพร  ศักดิ์ภาชน์ 
นายประยงค์  ทาสง  
นายมทูร  พูลสวัสดิ์  
นายยศกฤต  ใจสะอาด 

รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะทํางาน 
รองประธานคณะทํางาน 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๖ ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาล ดูแลปฐมพยาบาลผู้ป่วยและนําส่งโรงพยาบาล
กรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

๑) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
๑) นายภักดี  เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) นักเรียนชุมนุมพยาบาล   จํานวน  ๒๐ คน คณะทํางาน 
๓) ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ  ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๔) นางนิรชร  วงค์ภัคไพบูลย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕) นางสาวศิริลักษณ์  เกื้อสกุล เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  
๑) 

 
๒) 

 
๓) 
๔) 

นายไพรัช  วงศ์นาถกุล 
 
นายณรงค์  ทองเพ็งจันทร์ 
 
นายประเชษฐ์  จุลศักดิ์ 
นางสุชารัตน์  จันทร์ดี 

ผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 
รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
นครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ประธานคณะทํางาน 
รองประธานคณะทํางาน 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 
คณะทํางาน 



 

๓๓ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๕) 
 

๖) 

นางจรรยา  ถาวรแก้ว 
 
นางสาวขนิษฐา  หอมหวน 
 

เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนจุฬาภรณ์ 
นครศรีธรรมราช 
เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนจุฬาภรณ์ 
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและเลขานุการ 
 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓) โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
๑) 
๒) 
๓) 

นางรวิสรา  รสจันทร ์
นางศิริวรรณ  ธุระเจน 
นางวิไลวรรณ ภักดีพันธ์ 

รองผู้อํานวยการโรงเรยีนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

ประธานคณะทํางาน 
รองประธานคณะทํางาน 

คณะทํางาน 

๔) นางสาวอรษา  วณิชย์เศรษฐ์   ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและเลขานุการ 
    

๕) 
 

๖) 
 

๗) 

นางสาวศุภรัตน์  รักดี 
 
นางสาวธันญาเรศ  ยิ้มแสง 
 
นางสาวชฎาพร เนาวพันธ์ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๗  ฝ่ายเลขานุการ  มีหน้าที่  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดทําหนังสือราชการในการประสานงานออกคําสั่ง
จัดทําประกาศแต่งตั้งคณะทํางานและจัดทําเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

๑) นายประยูร  รักษ์กําเนิด ผู้อํานวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประธานคณะทํางาน 
๒) ดร.สันติ   นาด ี ผู้อํานวยการโรงเรยีนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) ดร.สุภาพ   เต็มรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
รองประธานคณะทํางาน 

๔) นางสุภาภรณ์   คงคานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร คณะทํางาน 
๕) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา คณะทํางาน 
๖) นางวิมพ์วิภา   รักสม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ คณะทํางาน 
๗) ดร.สันติกร  รักสองหมื่น ผู้อํานวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม คณะทํางาน 
๘) ดร.ปชานนท์   ชนะราว ี ผู้อํานวยการโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ คณะทํางาน 
๙) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 

๑o) เลขานุการฝ่ายทุกฝ่าย ตามประกาศ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๑) เลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ ทุกศูนย์ คณะทํางาน 
๑๒) นางวิภาวี  อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๓) นางสุรัชนี     อยู่สบาย ศึกษานิเทศกช์ํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๔) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๕) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๖) นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๗) นางพาตวรรณ   ปรุเขตต์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 



 

๓๔ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๓.๑๘ ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ จัดทําบัญชีการเงิน (รายรับ รายจ่าย) ทั้งจากฝ่ายจัดหารายได้และรับสนับสนุนจาก
โรงเรียน(รายหัว) ควบคมุการเบิกจ่ายให้คณะทํางานฝ่ายต่างๆ รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงิน 
ประกอบด้วย 

๑) นายภักดี   เหมทานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ประธานคณะทํางาน 
๒) นางบุษกร  รักเกาะรุ้ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๓) นางวงศ์ตะวัน  ธาราฤดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๔) นางเบญจมาศ  เขียวฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางาน 
๕) นายสุชีพ   ทิพย์บุญแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 
๖) นางจีรารัตน์  เดี่ยวกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวสุวรรณา  โปจีน เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓.๑๙ ฝ่ายติดตามประสานงานการแข่งขันทักษะ มีหน้าที่ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการแข่งขันต่อฝ่าย
อํานวยการ ตลอดจนการให้คําแนะนําปรึกษาในการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑) 
 

นายจตุรงค์  สุขแก้ว 
 

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
  เขต ๑๒ 

ประธานคณะทํางาน 

๒) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพม.๑๒ รองประธานคณะทํางาน 
๓) ดร.ละอองทิพย์ บุณยเกียรต ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  สพม. ๑๒ คณะทํางาน 
๔) นางมันทนา  รัตนะรัต ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕) นางเนตรชนก ศรีรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์ สพม.๑๒              คณะทํางาน 
๖) นางชุติมา  พยุหกฤษ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๗) นายไตรรงค์  สาดแว ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๘) 
๙)  

๑๐) 

นางกันยา   อักษรทอง  
นางสาวรณิดา  อินนุพัฒน์ 
นายสุวิจักขณ์  สายช่วย 

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ 

คณะทํางานและเลขานุการ 
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

   สนามโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๑) 
๒) 

นายภักดี   เหมทานนท์ 
ดร.ละอองทิพย์  บุณยเกียรติ 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   สพม.๑๒   

ประธานคณะทํางาน 
รองประธานคณะทํางาน 

๑๘) นายณัฐพร  สัตย์นาโค ช่างไฟฟ้า สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๑๙) นางสาวพรทิพย์  เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพม.๑๒ คณะทํางานและเลขานุการ 
๒๐) นางกันยา อักษรทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๑) นางเบญจามาศ  เขียวฤทธิ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๒) นางอํานวย ไตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๓) นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๔) นายสุวิจักขณ์ สายช่วย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๒๕) นางสาวศิริวรรณ  ช่วยอักษร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖) นางสุนิสา เพียรดี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สพม.๑๒ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๗) นางสาวโสภาพร  พูดเพราะ เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ 
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๓๕ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๓) นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๔) นางสุรัชนี  อยู่สบาย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๕) นายภูตินันท์  เฮ้งศิริ รองผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ คณะทํางานและเลขานุการ 

   สนามโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  
๑) 
๒) 

ดร.สุนทรัสส์  เพชรรักษ์คําด้วง 
นางสาวพรทิพย์  เกิดสม 

ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพม.๑๒ 

ประธานคณะทํางาน 
รองประธานคณะทํางาน 

๓) นางจิรา  ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๔) นายสุธรรม  ช่วยชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนเมือง

นครศรีธรรมราช 
คณะทํางานและเลขานุการ 

 สนามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 
๑) 

 
๒) 

นายไพรัช   วงศ์นาถกุล 
 
นายไพบูลย์  พรหมดํา 

ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.๑๒ 

ประธานคณะทํางาน 
 

รองประธานคณะทํางาน 
๓) นางวิภาวี  อุ่นเสียม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สพม.๑๒ คณะทํางาน 
๔) 

 
๕) 

 
๖) 

นางบังอร  แป้นคง 
 
นายสมศักดิ์ กัญขนกาญจน์ 
 
นายธนกฤช  ผลศิริ 

รองผู้อํานวยการโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลยั
นครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

คณะทํางานและเลขานุการ 
 

คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๓.๒๐ ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่จัดทําและเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถาม สัมภาษณ์ แบบสังเกต ประเมินผล สรุป
รายงานผลจากการจัดงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือมอบให้โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

๑) นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ประธานคณะทํางาน 
๒) นายราเมศ  มาศแสวง ผู้อํานวยการโรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ รองประธานคณะทํางาน 
๓) ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อํานวยการโรงเรียนเสม็ดจวนวิทยา รองประธานคณะทํางาน 
๔) นายกิตติชัย  ไชยศร ผู้อํานวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ รองประธานคณะทํางาน 
๕) นายสมศักดิ์  คงแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา รองประธานคณะทํางาน 
๖) นายอรุณรักษ์  จันทร์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม รองประธานคณะทํางาน 
๗) นางณัฏน์กานดา  ดําศรี ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๘) นางสาวดาริกา  มณีฉาย ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง คณะทํางาน 
๙) นางมาเรียม  ชิงชัย ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางาน 

๑๐) นางสาวพิฐชญาณ์  สุวรรณรัตน์   ครูโรงเรียนโยธินบํารุง คณะทํางาน 
๑๑) นายอนันต์  ผลอินทร์ ครูโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางาน 
๑๒) นางสาววานิสา  จินา ครูโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางาน 
๑๓) นายอภิเชษฐ์  พังยาง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ        

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 
คณะทํางาน 

๑๔) นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเขาพังไกร คณะทํางานและเลขานุการ 



 

๓๖ 
 

มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ 
 

 

๑๕) นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สพม.๑๒    คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖) นายมานิตร  จิตจํา ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๑๗) นายสุวัฒน์  สุทิน ครูโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช คณะทํางานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
งานและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

   ประกาศ ณ วันที ่ ๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

     (นายสมบูรณ์     เรืองแก้ว ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 




