ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 2 (กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ปีการศึกษา 2557
.............................................................
ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 (กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ประจําปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อําเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อให้การดําเนินการแข่งขันทักษะวิชาการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา เสนอแนะและแก้ไขปัญหาในการดําเนินการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
1.1 นายอวยพร
รัตนไพฑูรย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
1.2 นายสวัสดิ์
เสาหงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหิน
รองประธานกรรมการ
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
1.8 นายกําจร
ป้านทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
1.9 นายสามารถ รุ่งเรือง
ผู้อํานวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
1.10 ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อํานวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา
1.11 นายสุชาติ
ปรีดิ์เปรม
ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
กรรมการ
1.12 นายบุญส่ง จิตมณีโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
1.13 นายชูวิทย์
จั่นเพชร
ผู้อํานวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา
1.14 นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
1.15 นายบุญชัย อังสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
1.16 นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา
1.17 นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.18 นางโสภา
ชวนวัน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.19 นางสาวอุมาพร ทวีศกั ดิ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ดําเนินการจัดสถานที่ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 (กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี – ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
2.1 นายกําจร
ป้านทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2.2 นายจรอ
โมกข์บุรุษ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
2.3 นางธารทิพย์ เสาหงษ์
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
รองประธานกรรมการ

-22.4 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
กรรมการ
2.5 พนักงานบริการและลูกจ้างโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2.6 นายประนอม เชื้อชาติ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2.7 นายประจวบ สุวรรณนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3. คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดการแข่งขัน ประกวดผลการแข่งขันและสรุปรายงานผลการแข่งขัน
ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.1.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายกําจร
ป้านทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี
รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรช
ระหว่างบ้าน ผู้อํานวยการโรงเรียนห้วยยางวิทยา
รองประธานกรรมการ
4. นายประนอม เชื้อชาติ
รองผู้อํานวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกโรงเรียน
6. นายประจวบ สุวรรณนัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. นางอารียา
ทวีศรี
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3.1.2 คณะกรรมการ กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นและงานจักสานไม้ไผ่
ระดับ ม. 1-3 , ม.4-6
1. นายคํานวณ ทองจุไร
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ระวังวงศ์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
3. นายเดชา
ปานอ้น
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
กรรมการ
4. นางสาวบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
5. นายประมวล กิจคุณธรรม ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
3.1.3 คณะกรรมการ กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม. 4-6
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
1. นายสืบสาย ใบแย้ม
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
2. นายศุภณัช ฉวีภักดิ์
3. นางสาวนวรัตน์ โรจนาคม
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
ชุ่มชื่น
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
4. นายอําพล
5. นายดํารงค์ศักดิ์ ชมชื่น
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.4 คณะกรรมการ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประเภท กระทงธูปเทียนแพ ม.1-3
1. นางนิภา
มหาสุข
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเตือน ทาทอง
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
กรรมการ
3. นางทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เรืองกิจ
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
4. นางธนภร
5. นางสาวประนอม หุ่นเก่า
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.1.5 คณะกรรมการ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประเภท กระทงธูปเทียนแพ ม.1-3 บายศรีสขู่ วัญ
ระดับ ม. 4-6
1. นางนุศรา
ลูกอินทร์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

-32. นางขวัญพัฒน์ โชติทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
สุวรรณนัง
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3. นางนิสิตา
3.1.6 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางประภัสสร พิมพ์ทอง
มงคลวิจิตรสกุล ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
2. นายวิสิทธิ์
3. นางสาวจรรยา คีรีนลิ
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
ดีตลอด
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
4. นายเหล็ก
5. นางสาวทิมาพร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.1.7 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับ ม. 4-6
รบไว
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
ประธานกรรมการ
1. นางรัติยา
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวอรุโณทัย โพธิ์ทอง
โห้ววงษ์
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. นางผจงจิต
4. นายสุรจิต
สุขสีดา
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ มิตรสมหวัง ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.1.8 คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม. 1-3
1. นายวีรวุฒิ
หนูน้อย
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช
วรรณดี
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
3. นางนวภรณ์ เชาว์ช่างเหล็ก ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
4. นายพิชัย
รีชาติ
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
เสือกลิ่น
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
5. นายนุกูล
6. นายสมพงษ์ อ่อนงาม
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
7. นางปนัดดา จันทร์เฮ้า
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
8. นายบุญสม
หุ่นเก่า
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.9 คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดสวนแก้ว ระดับ ม. 4-6
1. นางสาววิจิตรา ญาณกิติ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี คล้ําจิต
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
เมืองอุดม
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
3. นายสมยศ
4. นายทองเจือ ทิพย์อักษร ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
5. นายสมพร
นวไพบูลย์
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
สุวรรณทิพย์ ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
6. นายวสันต์
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
7. นายโชติปกรณ์ ขวัญมงคล
3.1.10 คณะกรรมการ กิจกรรมการแปรรูปอาหาร ระดับ ม. 1-3 และ ระดับ ม.4-6
1. นายเกียรติศักดิ์ มีเศษ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางยุพา
แดงฉ่ํา
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ทรัพย์รงุ่ เรือง ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
ห้วยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
4. นายคํารณ
ราชานาค
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
5. นางนฤภร
3.1.11 คณะกรรมการ กิจกรรมการทําอาหารคาวจานเดียว อาหารหวาน (ขนมไทย) และอาหารน้าํ พริก
ผักสดเครื่องเคียง ระดับ ม. 1-3
1. นางอภิรัสมิ์
ศรีชาติ
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ

-42. นางสุมณฑา พูลผล
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา
กรรมการ
4. นางวิมลพรรณ รักทอง
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
5. นางชนัญกาญจน์ หอมกลิน่
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.12 คณะกรรมการ กิจกรรมการทําอาหารคาวจานเดียว อาหารหวาน (ขนมไทย)และอาหารน้าํ พริก
ผักสดเครื่องเคียง ระดับ ม. 4-6
1. นางพรรณี
ปัณฑิโต
ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธาน กรรมการ
อ่วมอ่อง
ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
2. นางมาลัย
แดงนวล
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
3. นางสําลี
4. นางสาวอมรรัตน์ โมใหญ่
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
5. นายทศพร
ครุฑเสม
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.13 คณะกรรมการ กิจกรรมการแกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6
ภูจาํ ปา
ครูโรงเรียนรชตวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางคํานวณ
สว่างแผ้ว
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
2. นางนวรัตน์
สิริวัฒน์สุนทร ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นางบุปผา
4. นางพัชราภรณ์ ตระกูลไทยพิชิต ครูโรงเรียนกิตติคุณ
กรรมการ
5. นางณัฐรักษ์
มณีกลุ
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
3.1.14 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างการ์ตนู เอนิเมชัน่ (2D Animation) ระดับ ม. 1-3
เขตใหญ่
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
ประธานกรรมการ
1. นางสาวสุณี
2. นางสาวกนกวลัย เพลินจิตต์ ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นางนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
กรรมการ
กรรมการ
4. นางสาวสริน อมรสันต์สุขศรี ครูโรงเรียนทับสะแก
5. นางสาววันเพ็ญ โฉมแพ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.15 คณะกรรมการ กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3
และ ม. 4-6
สุขวังไทร
ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ประธานกรรมการ
1. นายสุนทร
2. นางสาวเจนจิรา พุฒหยวก
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
กรรมการ
3. นางสาวปริญญา เพชรน้ําหนึ่ง ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
4. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่าง
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
5. นายอรรณพ
อังอํานวยโชค ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.16 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3 และระดับ ม. 4-6
1. นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญา อาษา
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นายสรยุทธ
สนธิ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
4. นายเทพรักษ์
ถาวรนันท์ ครูโรงเรียนพุทธศาสน์โกศล
กรรมการ
5. นางสาวภาณุมาศ นักษัตรมณฑล ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.17 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) ระดับ ม. 1-3
1. นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชบุ
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทพิ ยรัตน์ ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสุพรรณี
เณรตาก้อง ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ

-54. นางศุภรา
คล้ายเพ็ญ
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
5. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณ
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.18 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างเว็บเพจ ประเภท CMS ระดับ ม. 1-3
1. นายพงษ์เทพ อุ่นอก
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นางสาวพลอยกมร สุริยศศิธร ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
3. นางสาวมานิตา ร้อยแก้ว
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.19 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างเว็บเพจ ประเภท Web editor ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6
1. นางสาวช่อผกา ทศพลทรงพร ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
2. นางอรุณรุ่ง จีบเจือ
3. นางสาวปณิตา ทวีศักดิ์
ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี
กรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร บุญต้อม
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ สังข์ขํา
ทวีศรี
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางอารียา
3.1.20 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text editer ระดับ ม. 4-6
1. นางสาวชะอ้อน แก้วชูเสน ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
พวงทอง
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
2. นางนิติมา
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการ
3. นางสาวจงกลนี รัตนมนต์
บุญทอง
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
4. นางมยุรี
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจารุณี สร้อยสม
3.1.20 คณะกรรมการ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 4-6
1. นายเสนาะ
พวงแก้ว
ครูโรงเรียนเมืองปราณ
ประธานกรรมการ
ชมสุข
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
2. นายสมทบ
3. นางสาวสมีหรา เดชา
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
4. ส.ต.ต. หญิง จุรีรัตน์ จริตงาม ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
5. นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
3.1.21 คณะกรรมการ กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6
ประธานกรรมการ
1. นายประเสริฐ แดงอินทวัฒน์ ครูโรงเรียนหัวหิน
2. นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
3. นางสาวคัดนางค์ คูหาทอง
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.1.22 คณะกรรมการ กิจกรรมการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับ ม. 4-6
เชิญทอง
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
ประธานกรรมการ
1. นายนิพนธ์
อินไชยยา
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
2. นายสันธาร
3. นายลิขิต
สาจันทร์
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรี
กรรมการ
หนุนเกื้อกูล ครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
กรรมการ
4. นายพิเชษฐ์
5. นายอรรคกมล ทรัพย์ลอ้ ม ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการและเลขานุการ
3.1.23 คณะกรรมการ กิจกรรมหุ่นยนต์ บังคับมือ ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6
นําประดิษฐ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1. นายสุริยะ
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
2. นางสาวชญาดา จันทร์นาค
3. นายณัฐพล
โคตรวงค์
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
กรรมการ
พุดแดง
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
4. นายวินัย

-63.2 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ดนตรี นาฏศิลป์
3.2.1 คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายสิทธิเดช
ศรีสวัสดิ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา
ผู้อํานวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา
3. นางสีสวาท
ดีนิสสัย
รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
4. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นางชุติมา
ประโยชน์มี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
กรรมการและเลขานุการ
3.2.2 คณะกรรมการ กิจกรรมสาระทัศนศิลป์
1. นายวสันต์
ชมสุวรรณ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน
เผือกผ่อง
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. นายมนตรี
พิมพ์ทอง
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
กรรมการ
4. นายรังสรรค์
ทองสุข
ครูโรงเรียนยางชุมวิทยา
กรรมการ
5. นางสาววรรณภร ตรีอัมพร
ครูโรงเรียนห้วยยางวิทยา
กรรมการ
6. นายไพโรจน์
ลิ้มเจริญ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
7. นายสุเนตร
จันทร์สว่าง
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
8. นายวัชรพงศ์
ทองแถม
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการ
9. นายวัลลภ
แก้วกําเนิด
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
10. นายธิติ
บุญยะกลัมพะ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการ
11. นายสุขกิตติ์
อิ่มทวีกูล
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการ
12. นางสุภาพร
เกิดพุ่ม
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.2.3 คณะกรรมการ กิจกรรมดนตรีไทย เครื่องตี ม.ต้น และ ม.ปลาย(ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก)
1. นายสามารถ
อยู่ยั่งยืน
ครูโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล บัวทอง
ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
กรรมการ
3. นายณัฐดนัย
แดงช่วง
ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3.2.4 คณะกรรมการ กิจกรรมดนตรีไทย เครื่องสาย ม.ต้น (ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ขลุ่ย และขับร้องเพลงไทย)
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืน
ประธานกรรมการ
วิทยากรท้องถิ่น
2. นายชาญชัย
คงชนะ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
3. นางสาวศศิภา เพียรเสมอ
ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.2.5 คณะกรรมการ กิจกรรมดนตรีไทย เครื่องสาย ม.ปลาย (ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขิม ขลุ่ย และขับร้องเพลงไทย)
เพียรเสมอ
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
1. นางขนิษฐา
พรหมเลข
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
2. นายชนินทร์
3. นายนิพนธ์
วรรณศรีเพ็ชร ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
3.2.6 คณะกรรมการ กิจกรรมดนตรีไทยประเภทวง เครื่องสายวงเล็ก วงปีพ่ าทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว วงปีพ่ าทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ วงอังกะลุง
1. นายพรหมมินทร์ อยู่ยั่งยืน
ประธานกรรมการ
วิทยากรท้องถิ่น
พรหมเลข
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
2. นายชนินทร์
3. นายนิพนธ์
วรรณศรีเพ็ชร ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ

-73.2.7 คณะกรรมการ กิจกรรมดนตรีสากล วงสตริง ม.ต้น และ ม.ปลาย
1. นายกันต์กวี
เขียวคลี่
วิทยากรพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายตฤณ
คงอยู่สุข
ครูโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
กรรมการ
พุ่มพันธ์
ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3. นายณัฐพงศ์
3.2.8 คณะกรรมการ กิจกรรมวงลูกทุ่ง ประกอบด้วย (แข่งขัน 13.00 น.)
1. จ.ส.อ.ปรีชา
สุขขุม
วิทยากรพิเศษโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. ส.อ.ชยุตม์
แย้มสุวรรณ วิทยากรพิเศษโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นายมนตรี
ยะโสธร
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการ
4. นายสถิตย์
เสมาใหญ่
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
กรรมการ
5. นายชานุพงษ์
คีรีนิล
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.2.9 คณะกรรมการ กิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุง่ ชาย ม.ต้น และ ม.ปลาย (แข่งขัน 09.00 - 13.00 น.)
1. จ.ส.อ.ปรีชา
สุขขุม
วิทยากรพิเศษโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
แย้มสุวรรณ วิทยากรพิเศษโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
2. ส.อ.ชยุตม์
3. นายชานุพงษ์
คีรีนิล
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.2.10 คณะกรรมการ กิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง ม.ต้น และ ม.ปลาย
1. นางเปรมรัศมี
อ่างหิน
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สุจริตรักษ์
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. นางสาวช่อฟ้า วรสิทธิ์
ครูโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
3.2.11 คณะกรรมการ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
1. นายจารุวัฒน์
แก้วใหญ่
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศริญญา จันทร์จินดา ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
3.2.12 คณะกรรมการ กิจกรรมขับร้องเพลงสากล
1. นายปัญญา
พานศรี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
3. นายบุญรอด
อยู่ศิริ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการและเลขานุการ
3.2.13 คณะกรรมการ กิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และขับขานประสานเสียง
1. นายทินกร
บริบูรณ์
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2. นายทินกร
เณรตาก้อง
ครูโรงเรียนธนาคารออมสิน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3. นายสถิตย์
เสมาใหญ่
ครูโรงเรียนวังไกลกังวล
3.2.14 คณะกรรมการ กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย การแสดงตลกและมายากล
1. นายวิภาค
ชนะ
ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นายนภากาศ ชื่นบาน
ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
กรรมการ
3. นายวินัย
เหมือนอ่วม ครูโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
กรรมการ
4. นางชุติมา
ชมชื่น
ครูโรงเรียนกุยบุรวี ิทยา
กรรมการ
5. นางมธุรส
เอียตระกูล
ครูโรงเรียนทับสะแกวิทยา
กรรมการ
6. นางชีวารัตน์
ยอดยิ่ง
ครูโรงเรียนอรุณวิทยา
กรรมการ
ประโยชน์มี
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี กรรมการ
7. นางชุติมา
8. นางสาวสุทธิรัตน์ บุญพาลี
บัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสว่างวรรณ กล่อมบรรจง ครูโรงเรียนสมถวิล

-83.3 คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
3.3.1 คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ
1. นายสวัสดิ์
เสาหงษ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย
สินแท้
ผู้อํานวยการโรงเรียนปากน้ําปราณวิทยา
รองประธานกรรมการ
3. นางราณี
บุญมี
รองผู้อํานวยการโรงเรียนหัวหิน
รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. นางดวงเดือน
นามนัย
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายอิสระ
ทัศน์แก้ว
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
3.3.2 คณะกรรมการ กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม
1. นายฉัตรไชย
แนวบรรทัด ข้าราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
2. ร้อยตํารวจตรีอนิรุธ นิลบรรณ
วิทยากรประสานงาน ลส.ชบ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
อ่อนจันทร์
ครูโรงเรียนเนินรักวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
3. นายกสิวัฒน์
4. นายอิสระ
ทัศน์แก้ว
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการประสานงาน
3.3.3 คณะกรรมการ กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพือ่ ให้บริการ
ข้าราชการบํานาญ
ประธานกรรมการ
1. ร้อยตํารวจสกล มากศิริ
2. นายวินัย
พื้นผา
ข้าราชการบํานาญ
กรรมการ
บัวด้วง
ครูโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
3. นายวัชรินทร์
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการประสานงาน
4. นางดวงเดือน นามนัย
3.3.4 คณะกรรมการ กิจกรรมสภานักเรียน
ประธานกรรมการ
1. นางสาวพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติ ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2. นายจําลอง
ฤกษ์อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยา
กรรมการ
ชื่นถนอม
ครูโรงเรียนกุยบุรีวิทยา
กรรมการ
3. นายธาตรี
4. นางสาวปุณยากร นาคเสวีวงศ์ ครูโรงเรียนหนองพลับวิทยา
กรรมการ
5. นางสาววิมล
คล้ายฉิม
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการและเลขานุการ
3.3.5 คณะกรรมการ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.1 - 3
1. นางละม่อม
ทับเกตุแก้ว ครูโรงเรียนหัวหิน
ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล
เย็นใจ
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
3. นางสวรส
ชุติวัฒนกุล
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสาวิตรี นวมนิ่ม
ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการประสานงาน
3.3.6 คณะกรรมการ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่ รึกษา (YC) ม.4 - 6
1. นางสุพรรณี
แก่นบุดดี
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญทิพย์ ศรีสมุทร
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวนรินทรา เดชครอบ
4. นางสาวกาญจะณี เนียมจันทร์ ครูโรงเรียนหัวหิน
กรรมการประสานงาน
3.3.7 คณะกรรมการ กิจกรรมยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 - 3
1. นางศิริพร
จงดี
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ
กาญจนทอง ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
กรรมการ

-93. นางสาววิลาวัลย์ ตังคณากุล
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
4. นางวนิดา
สุรชิต
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
5. นางสาวทัศน์วรรณ กลิ่นอุบล
ครูโรงเรียนหัวหิน
3.3.8 คณะกรรมการ กิจกรรมยุวบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4 - 6
พัฒน์ทอง
ครูโรงเรียนหัวหิน
1. นางยุพร
2. นางศิริพร
จงดี
ครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา
3. นางสาวอาทิตยา กลั่นยิ่ง
ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา
4. นางสาววิจิตตรี แก้วประเสริฐ ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
5. นางลัดดา
ชูชื่น
ครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

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

