ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 1 (กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ –
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – สุขศึกษาและพลศึกษา – ภาษาต่างประเทศ)
ปีการศึกษา 2557
.............................................................
ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 1 (กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– สุขศึกษาและพลศึกษา – ภาษาต่างประเทศ) ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียน
ประจวบวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อให้การดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา เสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
1.1 นายอวยพร
รัตนไพฑูรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
1.2 นายสวัสดิ์
เสาหงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหิน
1.3 นางนวลใย
นิลบรรพ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
1.4 นายประสงค์ กลิ่นบรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
1.5 นายจงรัก
จันทวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
1.6 นายสมชัย
สินแท้
ผู้อํานวยการโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
1.7 นายธนชาต
ลักษณาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
1.8 นายกําจร
ป้านทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
1.9 นายสามารถ รุ่งเรือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
1.10 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อํานวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา
1.11 นายสุชาติ
ปรีดิ์เปรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
กรรมการ
1.12 นายบุญส่ง จิตมณีโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
1.13 นายชูวิทย์
จั่นเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
1.14 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
1.15 นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
1.16 นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
1.17 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
1.18 นางโสภา
ชวนวัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.19 นางสาวอุมาพร ทวีศกั ดิ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ดําเนินการจัดสถานที่ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม – สุขศึกษาและพลศึกษา –
ภาษาต่างประเทศ) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

-22.1 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.2 นายสมหมาย บุญเย็น
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.3 นายเสรี
ชวนวัน
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.4 นายสิงห์
สารสุข
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.5 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.6 พนักงานบริการและลูกจ้างโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2.7 นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดการแข่งขัน ประกวดผลการแข่งขันและสรุปรายงานผลการ
แข่งขัน ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3.1.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายสวัสดิ์
เสาหงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
2. นายประสงค์
กลิ่นบรม
รองประธานกรรมการ
รองผู
อ
้
า
ํ
นวยการโรงเรี
ย
นหั
ว
หิ
น
3. นางราณี
บุญมี
รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นางบุษยา
พัฒน์ทอง
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุจินดา รอดกูล
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายสายันต์
เดชสายบัว
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.1.2 คณะกรรมการ กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้น ม.ต้น
1. นางสาววิลาวัณย์ ตังคณากุล
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
2. นางสาวปรารถนา จันทร์ไทย
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
จงดี
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
3. นางศิริพร
ทองเกิด
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
4. นายประสงค์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯปราณบุรี
5. นางสาวเพ็ญศิริ บุญแสน
แซ่เลี้ยว
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
6. นางสาวอลิสา
3.1.3 คณะกรรมการ กิจกรรมการอ่าน ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นางจงดี
บูรณประเสริฐกุล ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
2. นางวินท์นิศา
กิตติพันธุ์โสภณ ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
3. นางสาววรรณวดี ทองทวี
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
4. นายกอบชัย
มัณยานนท์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯปราณบุรี
5. นางสาวชุติมา
น่วมวัตร
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
6. นางปิยะนาฎ
เทียมเพชร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.4 คณะกรรมการ กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น
1. นางสาวสุนทรี
ใบแย้ม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯปราณบุรี
2. นางสาวพันธ์งาม ชงแดง
ครูโรงเรียนหัวหิน
3. นางจันทิรา
แดงโชติ
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
4 นางสาวสุกัลยา พรหมเอื้อ
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
5. นางสาวพรจงกล สุขสนาน
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
6. นางสาวลักษณีวไล หลักกรด
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม

-33.1.5 คณะกรรมการ กิจกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นางวันเพ็ญ
เพชรเพ็ง
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางจีรนันท์
เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
3. นางสาวสมปอง ประเสริฐศักดิ์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
4. นางสาวอภิรดี
สาริกา
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
5. นางสาวอัจฉรา
สมมาตร
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
6. นางสาวปนิดา
ผิวอ่อน
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.6 คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ต้น
1. นางเบญจพร
มีจิตร
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
แสงสว่าง
2. นางสาวณิชากร
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
3. .นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
4. นางสาวกานต์สินี กิตติพันธุ์โสภณ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
5. นางสิริรัตน์
วิริยาภรณ์ประภาส ครูโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ปราณบุรี
6. นางสาวอมรรัตน์ นิลศิริ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.7 คณะกรรมการ กิจกรรมท่องอาขยานทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นางสาวสุจินดา
รอดกูล
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางบุปผา
คงทัพ
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
3. นางสาวศรีศราลักษ์ สดวิไลย
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
4. นางณัฐิกา
ปัตยุรักษ์
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
5. นางกัญญลักษณ์ ศรีไพรวัลย์
ครูโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน
6. นางสมสุข
ทิพย์คีรี
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.8 คณะกรรมการ กิจกรรมการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชัน้ ม.ต้น
1. นางโฉมสุภางค์
ถมกระจ่าง
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
3. นางสาวบําเพ็ญ
ขาวสง่า
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
4. นางรวงทิพย์
บุญพาลี
5. นางนิรมล
กลิ่นพราหมณ์ ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
6. นายบุญครอง
ทองหอม
ครูโรงเรียนหัวหิน
7. นางศุภมาศ
ดิลกศรี
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.9 คณะกรรมการ กิจกรรมการประกวดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชัน้ ม.ปลาย
1. นางกรวรรณ
คล่องยุทธ์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
2. นางสาวเจริญลักษณ์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
3. นายพรเทพ
ปานยิ้ม
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
4. นางสาววันเพ็ญ
จูสวย
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
5. นางจารุณี
พลนันท์
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
6. นางศศิวรรณ
ฮึกหาญ
ครูโรงเรียนหัวหิน
7. นางรัชฎา
จันทวะฤทธิ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.10 คณะกรรมการ กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง ระดับชัน้ ม.ต้น
1. นางสาวจงกลณี พานารถ
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
2. ว่าที่ ร.ต. ธนากร งามกระจาย
ครูโรงเรียนหัวหิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการดําเนินรายการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการดําเนินรายการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-43. นางจิราภร
สิริภคยาพร
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
4. นางสาวจรรยงค์ บุญซัน
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
5. นายเสกสันต์
ครุฑธา
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ผู้ผึ้ง
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.11 คณะกรรมการ กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นายธนวัฒน์
ทับทิมไทย
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
2. นายสหรัฐ
สิงห์แก้ว
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
3. นางพัชรมัย
บุญสอาด
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
4. นายรัตนศักดิ์
ก้อนเพชร
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
5. นางเมธาวี
อู่เงิน
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
6. นางสาวแก้วกาญจน์ ผู้ผึ้ง
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.12 คณะกรรมการ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น
1. นางอาภรณ์
สบายใจ
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
2. นายพีรพันธ์
คีรีศรี
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
3. นางสาวจิราวรรณ หอมเพียร
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
4. นางอรุณศรี
ไทยเอื้อ
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
5. นางสาวฟารีดะห์ อาแว
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
6. นางจันทรา
อินทร์เนือ่ ง
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.1.13 คณะกรรมการ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ปลาย
1. นางดวงเดือน
นามนัย
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางพัทยา
คีรีศรี
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
3. นางสาวสกุลกานต์ แก้วเก้า
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
4. นางบุษรินทร์
พรมทา
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
5. นางจริยา
ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
6. นางจันทรา
อินทร์เนือ่ ง
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
ประสานงานกิจกรรม

3.2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.2.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นางนวลใย
นิลบรรพ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเธียรชัย
แสงชาตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา
ชวนวัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
4. นางสาวมัฑนีย์
ศรีนาค
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน
กรรมการ
6. นางสาวเตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
3.2.2 คณะกรรมการ กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ประสานงานกิจกรรม
นางพิมพ์พาณี บุตรหงษ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประธานกรรมการ
1. นางสาวนิพัทธา ธนโภคาสุข
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
2. นางนิตยา
ปฐมไพบูลย์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา

-5ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
ครูโรงเรียนหัวหิน

3. นางนิภา
ขาวขํา
4. นางกัลยรัตน์
เชื้อชาติ
5. นางสาวเรวดี
นิลดํา
6. นางสาววันดี
ทองนวลจันทร์
7. นางอุษา
สอนสาย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
เชียงทอง
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
8. นางฐิตาภรณ์
9. นายสุพิน
เจริญพล
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายชิตชัย
ศรีขิริยะกุล
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
2. นายแมน
อาชีพสมุทร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3. นางกรนันท์
คงอยู่สุข
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
4. นายธรรมธร
เทพฑิตย์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
5. ว่าที่ ร.ต. หญิง บังอร แผ่นไธสง
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
6. นางจินดา
เลิศสุกสว่าง
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
7. นางสาวกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
8. นางสาวสายพิณ เมืองนก
ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
3.2.3 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
นายสุรพล เทียมเพชร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นางสุชามนตร์
จินดาไทย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2. นางสาวจิตราวรรธน์ กาญจนานุสนธิ์ ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
3. นางจันทิมา
ไปดี
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
4. นางสุภาพ
กันทัด
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
5. นางสาวปารณีย์ ขวัญกิจวงศ์ธร
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
6. นางสาวปณิชา
น้ําแก้ว
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
7. นางสาวสายฝน
ศรีรอด
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
8. นางสาวจริยา
อ่วมชิตร์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
9. นายสุระชัย
เอี่ยมสอาด
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางทิพวรรณ
สุทัศน์
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางกุลนิดา
ชูกําลัง
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
3. นางสาวไอริณ
ถาวรนันท์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
4. นางสาวพรชนิตา เชื้อทอง
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
5. นายสมศักดิ์
คล้ายแก้ว
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
6. นางสาวเจมจิรา หินแก้ว
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
3.2.4 คณะกรรมการ กิจกรรมคิดเลขเร็ว
นางทัศนีย์ กังวานสุระ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นายมนตรี
เสรีรมย์
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
2. นางเดือนแข
อ่วมขาว
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ประสานงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ประสานงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

-63. นางสาวลําดวน
กรรมการ
จําปาบุรี
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
4. นายสมศักดิ์
จินดาไทย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางเอื้อมพร
นารโท
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
กรรมการ
6. นางสาวรุ่งอรุณ
จิตรตั้งตรง
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
7. นางสายสมร
ทองเสม
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
8. นายเอกลักษณ์
หนูยิ้มซ้าย
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม
กรรมการ
9. นายภูวไนย
รักจํารูญ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
กรรมการ
10. นางสาวกนกวรรณ นาคทอง
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
11. นางสาวอรญา ล้อมวงษ์
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประธานกรรมการ
1. นางนพรัตน์
วันแก้ว
ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นางสาวรังสิมา
ศรีในบ้าน
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
3. นางแพรรดา
สิทธิโสม
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
4. นางสุมีนา
ทับเนียม
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
นิมิตรมงคล
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
5. นางสายบัว
6. นางนิภาวัลย์
อินทร์อ่อน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
กรรมการ
7. นายสมโชค
สิทธิเมธานันท์
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
8. นางจันทิมา
ฉายอรุณ
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
9. นางนุสรา
รีพล
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
3.2.5 คณะกรรมการ กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
ผู้ประสานงาน
นายอภิชาติ
การะเกตุ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
1. นายมนิตย์
อัตตะ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางเตือนใจ
ตันตินิมิตกุล
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
3. นางเปรมใจ
แสงชาตรี
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. นายวีระยุทธ
พฤกจันทร์
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
5. นางเกศินี
แสงฉัตรแก้ว
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
6. นางสาวสุดา
สมอแก้ว
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
7. นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
8. นางสาวสินีย์
ตันประเสริฐ
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา
9. นางสาวชลิการ
กรีธาธร
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3.2.6 คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝา่ ยทะเบียน มีหน้าที่ บันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
1. นางสาวเตือนจิตต์ จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพิศ อาจสัญจร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางราตรี
มณีโชติ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
4. นางจีรภา
ดุงศรีแก้ว
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางสาวไอลดา
ลิขิตกาญจน์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ ปักกิ่งเมือง
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ

-73.3 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3.3.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายอวยพร
รัตนไพฑูรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ปรีดิ์เปรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม รองประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ
ทวีศักดิ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร
4. หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นายสุรพล
ละเหร่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.3.2 คณะกรรมการ กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1. นางพิสมัย
ไพฑูรย์
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ เหรียญทอง
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
ชูตระกูลวงศ์
ครูโรงเรียนบางหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
3. นายอทิติย์
4. นางวัฒนา
ห้วยหงษ์ทอง
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
5. นางทัศนีย์
พงษ์พิชญาธร
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
3.3.3 คณะกรรมการ กิจกรรมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
จั่นเพชร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1. นางสาวนาลินี
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวศิรวิ รรณ ตรีเพ็ชร์
3. นางธัญพร
ลีลาโรจนกุลเลิศ ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
4. นายนิอุสมา
อูมา
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
5. นางวาสนา
แซ่ตั้ง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
3.3.4 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางสาวนันทวรรณ ใหญ่ท้วม
เปี่ยมกลัด
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวสุวิมล
3. นายเจริญพงศ์
บรรพบุตร
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย นารโท
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
5. นางสาวณัฐา
พุทธอรุณ
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.3.5 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลาย
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางสาวปภาภรณ์ ขยันจิตต์
ทองมาก
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวอรวิชญ์
3. นางสาวดวงดาว
ปัญจมหาศิริ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวจีรวรรณ เนียมศรี
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
5. นางอุดมลักษณ์
ลือชัย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.3.6 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
ศรีภุมภา
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
1. นางจันทร์เพ็ญ
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวณัฐิญาภรณ์ เดชเกตุ
3. นางสาวสุธิษา
พึ่งสวัสดิ์
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
4. นางพีรพรรณ์
พุกโพธิ์
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
5. นายประวิทย์
รีพล
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ

-83.3.7 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1. นางสาวผ่องศรี
โรจนเสถียร
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
ลาเดิ่น
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
2. นางดาวรอง
3. นายนพพร
กาแก้ว
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
4. นายอนุชิต
รุ่งภาษา
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
5. นางวราภรณ์
วชิรภัทรกุล
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.3.8 คณะกรรมการ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น
1. นายบรรจง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
มาพิจารณ์
2. นางมาริสา
ตั้งสุขสันต์
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
แสงทองอร่าม
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3. นายจรูญ
4. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ประยูร
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวณัฏยา
เทสลําลึก
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.3.9 คณะกรรมการ กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
1. นายอดิเรก
มะสิน
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
พืชโรจน์
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
2. นางมวลทกานต์
3. นายนรเทพ
ชนะ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
4. นางสาวสิรมิ าส
นิยมไทย
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
5. นายวิฑูล
มณีชัย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.3.10 คณะกรรมการ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
1. นางสาวดารา
คงกระพันธ์
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี
วงจีน
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่ม
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
4. นายสุดสาคร
ศรีบัวรอด
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวชลธิชา
หวานสนิท
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.3.11 คณะกรรมการ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
วงศ์สํามะโน
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางประกอบ
2. นางสาวเกตุกนก สวยการค้า
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
3. นายธีระศักดิ์
ไชยสัตย์
ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
กรรมการ
4. นางสาวปัญวัลย์
ตันสุเมธ
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวอังคณา
ปานประเสริฐ
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
3.3.12 คณะกรรมการ กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง (ติดล้อจากพืน้ )
กิจหงวน
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นายกิจจา
2. นางสาวอรทัย
เสนาธรรม
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นายณรงค์
คํากาหลง
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
4. นายมงคล
ปัญญาสิทธิ์
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวอรนุช
เรียงแหลม
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
3.3.13 คณะกรรมการ กิจกรรมเครื่องบินพลังยางบินไกล (ปล่อยด้วยมือ)
1. นายสุรยุทธ
นะมะปัทมะราชัย ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
ประธานกรรมการ
สุขพัฒน์
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
2. นายสุพจน์
3. นายนพรัตน์
ปัน้ จั่น
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ

4. นายธาตรี
บุญถนอม
5. นางสาวปิยะวรรณ ละม่อม

-9ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ดําเนินการแข่งขัน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-นายสุรพล ละเหร่า ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
-นางอมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ต้น และรับรายงานตัว
-นางสาวกรรณิการ์ เจริญจาด ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย และรับรายงานตัว
-นางรุ้งเพชร สีลิ้นจี่ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ต้น และ
รับรายงานตัว
-นางสุขุมาล บุญมาก ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.ปลายและ
รับรายงานตัว
-นางสาวณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และรับรายงานตัว
-นายสุรชิต จันทร์ดี ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย และรับรายงานตัว
-นางพัชรี ประมงค์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ
รับรายงานตัว
-นางสาวกัลยา ลามี เจ้าหน้าที่พิเศษโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
และรับรายงานตัว
-นางสาวพวงเพ็ญ สายสวาท ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น และ
รับรายงานตัว
-นายพิจักษณ์ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลายและ
รับรายงานตัว
-นายพีรพันธ์ ม่วงงาม ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. และรับรายงานตัว
-นางสาวภัทรพร มีบุญ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
-นางวสาวี กิมใช่ย้ง
บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม

-103.4 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.4.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นางนวลใย
นิลบรรพ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายบุญชัย
อังสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมัฑนีย์
ศรีนาค
รองผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นางสิรีกร
จันทร์สงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนบางสะพานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3.4.2 คณะกรรมการ กิจกรรมเล่านิทาน ม.ต้น
1. นายสมบุญ
เช้ารุ่งโรจน์
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร
ศิริยุทธ
ครูโรงเรียนเมืองปราณวิทยา
กรรมการ
ธนูทอง
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางสาวลินดา
พนาพิทักษ์กุล
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
4. นายอํานาจ
5. นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
6. นางทัสณียา
แบบสังข์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.3 คณะกรรมการ กิจกรรมเล่านิทาน ม.ปลาย
1. นางจรรยา
กาญจนประดิษฐ์ ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประธานกรรมการ
แบบสังข์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
2. นางทัสณียา
เฟื่องฟู
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นายเพทาย
4. นางสาวสุชาดา
จิตบรรจง
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
กรรมการ
5. นางทัสณียา
แบบสังข์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.4 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น
1. นางพิสมัย
ศิริธนศาสตร์
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
2. นางสาวประณีต ศรีงาม
เซี่ยงหว่อง
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
3. นายวิศระ
4. นางสาววิมล
รอดสุภา
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวนิชาภา
นาคแกมทอง
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางกันยา
ตันติพนาทิพย์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.5 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
1. นางสาวกนกพร บุปผาชาติ
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ประธานกรรมการ
ธีระภักดีธรากุล ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
2. นายกฤษติณ
3. นางสาววาณิชา
แข็งแรง
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. นางสรัญญา
สอดส่อง
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา
ศรีสังข์งาม
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6. นางกันยา
ตันติพนาทิพย์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.6 คณะกรรมการ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.ต้น
1. นางจุรี
อักษรศรี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. .นางอาภรณ์
เย็นใจ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
3. นายมหิศร
จิตรสํารวย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
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ทนันชัย
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวจันทนา คําสะอาด
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
6. นางอาภรณ์
เย็นใจ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.7 คณะกรรมการ กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย
1. นางนงค์ลักษณ์
อุทัยธรรม
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย
ไชบุตร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางอุมาพร
ชมอิ่ม
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
4. นายวิสุทธิ์
ใจยินดี
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
5. นางสาวสุนันทนา มงคลศรี
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
6. นางอาภรณ์
เย็นใจ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.8 คณะกรรมการ กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
1.นายเดชา
ศิริพิบูลย์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2.นางสาวสมิหรา
เดชา
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3.นางสุทัศนีย์
ศรีปานนาค
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
4.นายวันชัย
สาคร
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวนภาพร ผ่องเพริศพริ้ง
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
6. นางสาวประภัสสร สิทธิศักดิ์
3.4.9 คณะกรรมการ กิจกรรมสวดมนต์แปล
1. พระมหาสรายุทธ สรายุทโธ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล ประธานกรรมการ
2. .นายคําเพชร
ระดาเขต
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3. นางวัชรี
น้อมกล่อม
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
4. นางสาวไอรินทร์ โกณฑา
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสิรีกร
จันทร์สงค์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.10 คณะกรรมการ กิจกรรมละครคุณธรรม
1. นางอนงค์
ประสมศรี
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ พวงนิล
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ
ประสิทธิ์
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
4. นางสาวธีรนันนท์ แซ่จันทร์
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสิรีกร
จันทร์สงค์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.11 คณะกรรมการ กิจกรรมละครประวัติศาสตร์
วิกรเมศสกุล
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1. นางผาสุข
เพาะผล
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
2. นายชลิต
3. นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่
ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
กรรมการ
4. นายภาคภูมิ
เพิ่มพูน
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสิรีกร
จันทร์สงค์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ผู้ประสานงาน
3.4.12 คณะกรรมการ กิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.ต้น
วัชรากร
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
1. นางสาวสิริมา
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ กลิ่นกลุ่น
3. นายนิติกร
รอสูงเนิน
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
4. นายธวัช
กันทิมา
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
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เมืองอุดม
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
6. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
3.4.13 คณะกรรมการ กิจกรรมเพลงคุณธรรม ม.ปลาย
1. นางสาวจารุวรรณ มังคสิงห์
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
3. นายเกรียงศักดิ์
วงษ์สุวรรณ
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
4. นางอมรรัตน์
เพชรน้อย
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
5. นางเตือนใจ
เทียมทัด
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
6. นางสาวพิชญาภา อังสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ประสานงาน

3.5 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.5.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายสามารถ
รุ่งเรือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
ประธานกรรมการ
จันทวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา
รองประธานกรรมการ
2. นายจงรัก
3. นายอภิรัตน์
ถาวรนันท์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกุยบุรี
กรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นายทะนง
ผิวนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.5.2 คณะกรรมการ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
1. นางภารณี
กลัดเข็มเพชร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
จารุวัฒน์
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์
คงเจาะ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3. นางรังษิต
4. นายภาณุ
เทพสูตร
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางสาวเอมิกา
เพชรทอง
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.5.3 คณะกรรมการ กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
1. นางอัธยา
อ่อนงาม
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
2. นาสาวภัสราภรณ์ วิริยพรสวัสดิ์
โรงเรียนธนาคารออมสิน
กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท้
4. นางสาวสมพิศ
ฮะยู้
โรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
5. นางทิพย์อุบล
แสนภูวา
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.5.4 คณะกรรมการ กิจกรรมแอโรบิค
อภัยรี
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1. นางกรองแก้ว
2. นายมนัส
พรหมดี
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
3. นายดํารง
กรรมการ
การรัมย์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
บูรณะเสน
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
4. นายมนตรี
5. นายอิสระ
ทัดแก้ว
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
3.6 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.6.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายอวยพร
รัตนไพฑูรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
จั่นเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา
รองประธานกรรมการ
2. นายชูวิทย์
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จิตรมณีโรจน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร
ทวีศักดิ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กรรมการ
กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกโรงเรียน
6. นางสาวสิริพร
พึ่งพรพระ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.6.2 คณะกรรมการ กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.ต้น
1. นางสาววศิณี
สืบสุทธา
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกติกา
พื้นผา
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3. Ms. Nerissa J. Denilla
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
4. Mr. Carlo Jerwin Bagundang
5. นายทรงวุฒิ
ภาคยาสิทธิ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและผู้ประสานงาน
3.6.3 คณะกรรมการ กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.ปลาย
1. นางนุชนาช
พุทธวิโร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาววารี
สวนสุวรรณ
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. Mr. Juan Morales
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. Miss D’Andra Nicole Isabel
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
กรรมการ
5. Mrs. Carmela Salenga
3.6.4 คณะกรรมการ กิจกรรมการสะกดคํา (Spelling Bee) ระดับ ม.ต้น
1. นางอัจฉราวดี
ศรีโมรส
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสินีนารถ
คงนมนาน
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
3. นางนัยนา
ลิ้มเจริญ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. นางศศินันท์
จั่นเจริญ
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
5. Mr. Johan Marias
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
6. นางสาวชญานิษฐ์ ชนินทยุทธวงศ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
3.6.5 คณะกรรมการ กิจกรรมการสะกดคํา (Spelling Bee) ระดับ ม.ปลาย
1. นายทิวา
รองสวัสดิ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภารญา กิจหิรัญ
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี สว่างแสง
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวปวีณา
สินกลัด
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
5. Mr. Chistopher William Miranda ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
6. นางปริศนา
ธรรมมะธะโร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
3.6.6 คณะกรรมการ กิจกรรมการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.ต้น
1. นางกัณนิกา
เกลื่อนพันธ์
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์
บุตรแก้ว
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางเพ็ญพิชชา
กีรติวรการ
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
4. Mrs. Patricai R. Estore
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
5. นางนภากร
สุขสมอรรถ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและผู้ประสานงาน
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1. นางศิริกุล
เชิงฉลาด
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา
ขวัญเมือง
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นางไปรยา
หอมหวาน
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
4. นางกุลรตี
ทับทิมทอง
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ
พนาดร
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
6. นางประกาย
ประเสริฐ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
3.6.8 คณะกรรมการ กิจกรรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (Multi Skills Competition) ระดับ ม.ต้น
1. นางจํานงจิต
ยะโสธร
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิรา
ศรจิตติ
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
3. นางทิพมล
อยู่เหมาะ
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ เคล้าคลึง
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
5. Ms. Camilla Leighton Morris
ครูโรงเรียนแย้มสะอาด
กรรมการ
3.6.9 คณะกรรมการ กิจกรรมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ (Multi Skills Competition) ระดับ ม.ปลาย
1. นางผกาแก้ว
จีรวุฒิ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายเวชยันต์
ศิลป์แท้
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
3. นายอิทธิ
สถิตนาเวชสกุล ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
กรรมการ
4. Miss Alison Beaven
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
5. Mr. Stephen Niel White
ครูโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
กรรมการ
6. นางวัลลีย์
มณีชัย
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
3.6.10 คณะกรรมการ กิจกรรมละครสัน้ ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.ต้น
1. นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีวัน
อยู่คง
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวพรสรวง สังขฤทธิ์
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
4. นางสาวเบ็ญจวรรณ สาระเกษตริน
5. นายปัญญา
พานศรี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
6. Mr. Mohammed Abdulai
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
7. นายระวี
ดีแป้น
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
3.6.11 คณะกรรมการ กิจกรรมละครสัน้ ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ ม.ปลาย
1. นางนราภรณ์
คุณรักษา
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
2. นางศิณีนารถ
นวไพบูลย์
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
3. นางพัชรินทร์
แคล้วปรปักษ์
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. นางอริสา
ขันโฑ
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
5. Mr. Christopher John Jones
ครูโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
กรรมการ
ถือความสัตย์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน
6. นางสาวนฤมล
3.6.12 คณะกรรมการ กิจกรรมการพูดภาษาจีน ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย
1. นางสาวอจิระวดี ไชยบุตร
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางศิรดา
นาเบะคุระ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
3. Miss Qin Ya
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
4. Ms. Han Lipei

-155. Ms. Luo Jiaa
ครูโรงเรียนหัวหิน
6. Miss Jing Xiao Fang
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
7. นางสาวสุชาดา
จันทร์ประทับ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.6.13 คณะกรรมการ กิจกรรมการพูดภาษาญี่ปนุ่ ระดับ ม.ต้น – ม.ปลาย
1. นายอํานาจ
ไพนุชิต
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2. Miss Mina Nosawa
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
3. Mr. Ryko Matsumoto
ครูโรงเรียนหัวหิน
4. Mr. Hitomi Ishida
5. Mr. Kota Akitomo
ครูโรงเรียนหัวหิน
3.6.14 คณะกรรมการ กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับ ม.ต้น
1. นางสาวกัญญาภัค วังคีรี
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
2. นางสมใจ
กาญจนทอง
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
3. นางสาวภุมริน
วงศ์เณร
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
4. นางสาวนันตรัตน์ เกื้อหนุน
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
5. นายจารุวัฒน์
แก้วใหญ่
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
6. Mr. John Wallace
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
7. นางศุภลักษณ์
ชูชื่น
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
3.6.15 คณะกรรมการ กิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ระดับ ม.ปลาย
1. นางเสาวลักษณ์ อรุณศิริวัฒนา
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
2. นางสาวระวีวรรณ เผือกเทศ
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
3. นางสาววาทินี
ช่างยนต์
ครูโรงเรียนหัวหิน
4. นางพรทิพย์
มาระสิน
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
5. Mr. Allam Managay Glen
ครูโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล
6. นางสาวจิตรศุกล งามจิตร
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
ผู้ประสานงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ประสานงาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ประสานงาน

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามประกาศนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ให้บังเกิดผลดี
แก่ทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557
ลงชื่อ
(นายอวยพร รัตนไพฑูรย์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

