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คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. นำยประหยัด  สุขขี  ผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. ว่ำท่ี ร.ท.สุเวศ  กลับศรี  รองผู้อ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์ รองผู้อ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  
4. นำยสุวิทย์  ใจห้ำว  รองผู้อ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำยสมชำติ  ไกรแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำร         รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
6. นำยโกศล  มณีชัย  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำงประชุมพร  ไศลแก้ว  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำยพินิจ  ขุนนุ้ย  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
10. น.ส.สีลวลี  เรืองรักษ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
11. นำงสำวสุฎำรัตน์  เกษำ นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
12. นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร               กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
13. นำงสุธิณี  ทรงอำวุธ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                    กรรมกำร 

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
14. นำยอธิคมฉ์  นำคฤทธิ์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
15. นำยสุนันท์  กลับขันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสง                               กรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
16. นำยสง่ำ  นำวำรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีทุ่งสง            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
17. นำยประเสริฐ  ธำนีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12   

  

/18. นำยจิรัฏฐ์... 
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18. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  

19. นำยสุชำติพงษ์  ทรงทอง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 6          กรรมกำร
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

20. นำยอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมัคคีนุกูล           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

21. นำยสัญชัย  พูลสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม้            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

22. นำยไพฑูรย์  สุวรรณน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังหีบ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

23. น.ส.อิสรำ  ช่วยชู  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนกอ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

24. นำยเกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองท่อม           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

25. นำงดรุณี  สุวรรณชำตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำตลอด            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

26. นำยรัตน์ธนชัช  เล่ือนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

27. นำยวิทยำ  หอมเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดก้ำงปลำ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

28. นำยจงศักดิ์  มำตำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรม           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

29. นำยอนันต์  มีแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 2           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

30. นำยสุรัช  วัฒนสงค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำยำง            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

31. นำงอรชร  ด ำประสงค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเส            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

32. นำยจิระศักดิ์  อนุพงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทอนวังปรำง           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

33. นำยโกศล  ละม้ำย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจุฬำภรณ์พิชญำคำร           กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

34. นำยสมหมำย  สุดถนอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดล ำนำว            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 

 

/35. นำยวันชัย... 
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35. นำยวันชัย  วงศ์ศิลป ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันดี                  กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

36. นำยพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

37. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ           นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 มีหน้าที่ วำงแผนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแล อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรจัดประกวด ให้บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย   
1. นำยสุวิทย์ ใจห้ำว  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยสุชำติพงษ์  ทรงทอง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 6    รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยสมหมำย  สุดถนอม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดล ำนำว            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยเจรียงพร  เขียวน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเกิดผล           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำงสำวสิรินำรถ  แววสง่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคงคำเจริญ            กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
6. นำงสำวสุพัตรำ  จินดำวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำยขจรศักดิ์  เขียวน้อย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังเต่ำ            กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำยจงศักดิ์  มำตำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำมัคคีธรรม           กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำงพัชรี  พลรัฐธนำสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนไทรห้อง           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
10. นำงอำภรณ์  อ่อนคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะปรำง           กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
11. นำงโฉมยงค์  สุขอนันต์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะยวน            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
12. นำยมงคล  ช่องลมกรด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งส้ำน                     กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 

 

/13. นำยเจน... 
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13. นำยเจน แป้นแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังยำว            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

14. นำยพิพัฒน์ พลเกษตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

15. นำงอรชร ด ำประสงค์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเส            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

16. นำยกันตพงศ์ คงหอม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนส่ีแยก           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

17. นำงสำวธิดำรัตน์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไสเตำอ้อย            กรรมกำร 
จิตรส ำรวย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

18. นำยสนธญำ  ทรงทอง  คร ูโรงเรียนวัดก้ำงปลำ             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

19. นำงสำวจุฑำมำศ  จันทร์ชุม คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๖           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

20. นำงสำวจิรำพร    คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๖              กรรมกำร 
หอมประสิทธิ์  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

21. นำงสำวอัจฉรำ  คงนคร คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๖           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

22. นำงสำวอริสำ  ล่องจ๋ำ  คร ูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๖           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

23. นำงสำวกิ่งนภำ  เมืองจันทร์ คร ูโรงเรียนบ้ำนนิคมวังหิน            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

24. นำยพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

25. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่  
1. วำงแผน ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรเตรียมกำรด ำเนินงำน และขับเคล่ือน ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ        

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2. จัดท ำบัญชีรำยช่ือผู้เข้ำประกวด โดยประสำนงำนข้อมูลจำกฝ่ำยผู้ดูแลระบบเพื่อปิดประกำศ เผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ และส่งมอบให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ีเพื่อใช้ในกำรจัดท ำผังและจัดสถำนท่ี 
 3. รวบรวมบัญชีรำยช่ือคณะกรรมกำรตัดสินจำกทุก สพป./สพม. เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมกำรตัดสินกำร

ประกวด จ ำนวน ๒4ชุด พร้อมเสนอร่ำงค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดประกวดให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนออกค ำส่ังแต่งต้ัง  
 
 

/4. จัดท ำหนังสือ... 
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4. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกประเภท ตลอดจนจัดส่งรำยละเอียดข้อมูลเพื่อให้ฝ่ำยดูแลระบบ
น ำเข้ำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ 

 5. สรุปประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในแต่ละประเภทเพื่อเสนอโครงกำรในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีได้รับ
จัดสรรเป็นเงิน 321,715. บำท ให้เกิดประสิทธิภำพ จัดท ำประมำณกำร ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำน
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรในแต่ละชุด 

6. ให้บริกำรตอบข้อซักถำมแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทะเบียนวางระบบ Online ประกอบด้วย  
1. นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยประเสริฐ  ธำนีรัตน์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม      รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
3. นำยเกรียงศักดิ์  ศรีรุ่งเรือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองท่อม         รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยวิทยำ  หอมเกตุ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดก้ำงปลำ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำงณภัค  อินทร์ปำน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
6. นำงสำคร  เปำะทอง  คร ูโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
7. นำงอมรรัตน์  พิกุลทอง     คร ูโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
8. นำงสำวสิวพร  จริตงำม  คร ูโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
9. นำงสำวภัทรขวัญ  กลับขันธ์ คร ูโรงเรียนบำงขันวิทยำ             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
10. นำยก ำพล  ชุ่มจันทร์  คร ูโรงเรียนศรียำภัย             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 11 
11. นำยจิระศักดิ์  เพชรทอง คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
12. นำงสำวสำลินี  บุญทรง ครอูัตรำจ้ำง โรงเรียนชุมชนวัดส ำโรง           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
 
 
 
 

/13. นำยณัฐพงศ์...   
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13. นำยณัฐพงศ์   รัตนพันธุ์ คร ูโรงเรียนพัทลุง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

14. นำยภำนุพันธ์  พูลสวัสด์ิ ครอูัตรำจ้ำง โรงเรียนสังวำลย์วิท 7           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

15. นำยพงษ์พิพัฒน์  บุญสิทธิ์ ครอูัตรำจ้ำง โรงเรียนวัดทุ่งควำยพัฒนศึกษำ          กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

16. นำยณรงค์ศักดิ์  ด ำเกล้ียง ครอูัตรำจ้ำง โรงเรียนบ้ำนหนองท่อม           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

17. นำงปฐมำวดี  ใจกระจ่ำง ธุรกำร โรงเรียนวัดควนชม             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

18. นำงสำวสุนันทำ  ชนำชน ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองท่อม            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

19. นำงสำววิรินณำ  พลศร ธุรกำร โรงเรียนวัดเขำโร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

20. นำงสำวสำยสุณี  ทองแท้ ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนพูน             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

21. นำยวรวุฒิ  ช่วยเกิด  ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำพร ุ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

22. นำงเอสรำ  รัตนกระจ่ำง ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

23. นำยณัฐพล  หอมหวล  ธุรกำร โรงเรียนวัดคงคำเจริญ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

24. นำงสำวนันทินี  มณีชัย  ธุรกำร โรงเรียนวัดมะปรำงงำม            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

25. นำงสำวจันทร์จิรำ อยู่พัฒน์ ธุรกำร โรงเรียนชุมชนวัดส ำโรง            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

26. นำงสำวชลิดำ  เพชรส่งศรี ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

27. นำงชนิดำ  รัตนธำนีนนท์ ธุรกำร โรงเรียนมหำรำช 3            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

28. นำงสุนิสำ  เพียรดี               เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  12 

29. นำงดรุณี  ชูกรณ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 

 
 

/30. นำงนัทธ์ภัทร์...   
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30. นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

31. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

32. นำยอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่ 
 1. วำงระบบ ดูแล ประสำนงำน ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลของแต่ละ สพป./สพม. เพื่อให้มีควำม 

สมบูรณ์เป็นไปตำมระบบและเงื่อนไขของระยะเวลำในปฏิทินท่ีก ำหนด 
 2. สรุปประมวลผล รำยงำนผลคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง    

 3. ออกแบบ รูปแบบเกียรติบัตร กำรพิมพ์เกียรติบัตร เพื่อจัดท ำเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมกำร         
ฝ่ำยต่ำง ๆ ตำมค ำส่ังท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนลงนำม กำรจัดท ำเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ำร่วม
กำรประกวดทุกคน โดยส่ังพิมพ์จำกระบบกำรประกวด 

 4. คณะท ำงำนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
4.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบผล เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสำรสรุปผล 

จำกคณะกรรมกำรฝ่ำยกรรมกำรตัดสินกลำง โดยมีประธำนกรรมกำรลงนำมแล้ว จึงจะส่งต่อให้คณะกรรมกำร   
ฝ่ำยจัดพิมพ์ประกำศผล 

  4.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์ประกำศผล จัดพิมพ์ประกำศจ ำนวน 3 ฉบับ ส ำเนำให้
เลขำนุกำรฝ่ำยตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรปิดป้ำยประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 2 ฉบับ โดยน ำไปติดประกำศ 1 ฉบับ 
และอีก 1 ฉบับ จัดส่งให้ประธำนคณะกรรมกำร    

4.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์ ตรวจสอบเกียรติบัตรของคณะกรรมกำรและผู้เข้ำประกวด 
5. น ำผลกำรประกวดผ่ำนเว็บไซต์ในวันถัดไป  
6. จัดท ำบัญชีลงเวลำและรับรำยงำนตัวให้กับคณะกรรมกำรในแต่ละชุด  
7. จัดท ำคู่มือและเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรประกวดของคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 
1. นำยสุนันท์  กลับขันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสง           ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  12 
2. นำยไพฑูรย์  สุวรรณน้อย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังหีบ          รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  12 
4. นำงรัตนำ  ทรงทอง          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำกลำย                                กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
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5. นำยรัตน์ธนชัช  เล่ือนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

6. นำงสุรัติสินี  กุลเทศ          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อมอง                                กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

7. นำงสำวสิรินำรถ  แววสง่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคงคำเจริญ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

8. นำยชรินทร์  สมทรง        รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสง                                  กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

9. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

10. นำงทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่ 
 1. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อสรุปรำยละเอียดและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 2. บันทึกภำพ และรวบรวมเพื่อส่งให้คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผล 

 3. ประชำสัมพันธ์บริเวณจุดรับรำยงำนตัว อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
1. นำยสัญชัย  พูลสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหมู่บ้ำนป่ำไม ้          ประธำนกรรมกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงสำวอิสรำ  ช่วยชู     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนกอ                รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยวันชัย  วงศ์ศิลป ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันดี            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4.นำงสุกฤตำ  วิษณุพงษ์พร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5.นำงปฤทัย  อ ำมฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนยูง            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
๖. นำงสำววรลักษณ์  นุ่นรักษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปลำยเส            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำงสุมำลี  โยธำภักดิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำพำ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำงสำวตำวัน  รักชุมพล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำโร            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำงมยุรำ  ปลอดชูแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำตำว            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
10.นำงภุมรินทร์  บุญคล่อง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงปรน                     กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
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11. นำงอำรีย์  กลับศรี  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

๑๒. นำงสุภัทรชำ  วงศ์สว่ำง คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

13. นำงสุภัสสรณ์  ธนโชคพัธนันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

14. นำงนิศำกร  ไชยสิทธิ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

15. นำงทัสนี  งำมประดิษฐ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

16. นำงปรีดำ  พิพัฒน์ผล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

17. นำงจุลีพร  โภชนำทำน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

18. นำงเสำวณี  แก้วมรกต  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

19. นำงทัศนันท์  รักษ์ก ำเนิด นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

20. นำงธนัญชนก  ชูประจิตต์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

21. นำงวชิรำ  เล่ียนสกุล  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

22. นำงสำววิสนีย์  นุรำช  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

23. นำงดำรุณี  สุวรรณชำตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำตลอด             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

24. นำงวิมล  หนูชุม  ผู้อ ำนวยกำร                                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  

มีหน้าที่ 
1. วำงแผนและด ำเนินกำรต้อนรับและรับรองบุคลำกรและผู้มำเย่ียมสถำนท่ีจัดกำรประกวด            
2. จัดเตรียม จัดหำ และประสำนงำนเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อำหำร เครื่องด่ืมในกำรรับรองบุคลำกร

กรรมกำรท่ีจะมำร่วมงำนกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 9   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

3. งำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
1. นำยสมชำติ  ไกรแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยอุกฤษฎ์  สิทธิฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมัคคีนุกูล      รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยสิทธิชัย  เดชำสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกมะขำม           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยธวัชชัย  ไกรนรำ             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดศิลำรำย            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำงสำวธนวรรณษ์  ลีเผ่ำพันธุ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
6. นำยสนธยำ  ทรงทอง  คร ูโรงเรียนวัดก้ำงปลำ             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำงสำวกิ่งนภำ  เมืองจันทร์  คร ูโรงเรียนบ้ำนนิคมวังหิน            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำงสำวจันจิรำ  ฤทธิชัย  พนักงำนพิมพ์ดีด                       กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำงจ ำเริญสุข  ภู่ดอก  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
10. นำงทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  
11. นำยภำณุพันธ์ พูลสวัสด์ิ    ครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนสังวำลวิท 7      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่ 
 1. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆเพื่อสรุปรำยละเอียดและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  
 2. บันทึกภำพ และรวบรวมเพื่อส่งให้คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผล 

 3. ประชำสัมพันธ์บริเวณจุดรับรำยงำนตัว อ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง 
 4. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
1. นำยโกศล  มณีชัย       นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ       ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงกชมล  วิชัยดิษฐ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ       รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำงสำวนัสชนก  จินดำวงศ์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำงจิรำพร  เรือนสูง     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
 

/5. นำงนัยเนตร...   
 



-12- 

5. นำงนัยเนตร  ศิลปรัศมี        นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                    กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

6. นำงสุจิรำ  อ ำนวย             นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร           กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

7. นำงจุรีรัตน์  สุดใจ             นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

8. นำงสุภัตรำ  จิตโสภำ         นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

9.  นำงวำสนำ  อนุรักษ์    เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

10. นำงธมณ   นำคถนอม       พนักงำนพิมพ์        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่   
 1. ศึกษำรำยละเอียดโครงกำร ยืมเงินโครงกำร ร่วมวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
ท่ีได้รับให้เกิดประสิทธิภำพ   
 2.จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิก-จ่ำยแบบฟอร์มเพื่อกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร 

 3. กำรจัดหำ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เบิกจ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของคณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำย
ให้เกิดประสิทธิภำพโดยอยู่บนพื้นฐำนของมำตรกำรประหยัด 

4. สรุปกำรบริหำรจัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รวบรวมเอกสำรเพื่อส่งใช้เงินยืมรำชกำรให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนด 

 5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
1. นำยสง่ำ  นำวำรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีทุ่งสง           ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
2. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์      รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
3. นำยสุจินต์  วิเชียรฉำย  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีทุ่งสง       รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
4. นำยจ ำเริญ  สมจิต  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีทุ่งสง       รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
5. นำยจตุพล  วรินทรเวช  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
6. นำยวรพล  วิเชียรนพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
7. นำงอำรีย์  กลับศรี  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
 

/8. นำงศุภัทรชำ...   
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8. นำงศุภัทรชำ  วงศ์สว่ำง  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

9. นำงสำววรรณดี  จันทร์คงทอง ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

10. นำยธีรพล  ชนะภัย  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

11. นำยณัฐพล  บัวจันทร์  ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

12. นำยธัญญเทพ    คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง                     กรรมกำร 
แสงวงกำญจน์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

13. นำยนิรันดร์  แก้วล ำหัด คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

14. นำงสำวนภัสสร  ศรีสวัสด์ิ คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

15. นำงณัฏฐกำนดำ    คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ทวีอรรถเศรษฐ์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

16. นำงสุนีย์  แก้วศรีนวล  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

17. นำยมูบำรัค  หมื่นระยำภักดี คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

18. นำงสำวพิมพ์ชนก  สุขหอม คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

19. นำงจิรำพร  รัตนบุรี  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12   

20. นำงสำวศิรดำ  เสนำ  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
              ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

21. นำงสำวอำจิน  เหมทำนนท์ คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

22. นำยวชิระ  สุวรรณวงศ์  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

23. นำยจรัส  ขุนณรงค์  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

24. นำงวินิดำ  วำรีรักษ์  คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

25. นำยอดิศร  ชูแก้ว  เจ้ำหน้ำท่ีโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง          กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

 
 

/26. นำยพิชัย… 
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26. นำยพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

27. นำยปริวัติ  รัตนบุรี   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

28. นำยสุรินทร์  มณีฉำย   คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

29. นำยจิระศักดิ์  เพชรทอง คร ูโรงเรียนสตรีทุ่งสง                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  

มีหน้าที่ 
 1. วำงแผนเตรียมกำรจัดสถำนท่ีเพื่อกำรประกวดร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร 

 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อก ำหนดกำรจัดสถำนท่ีในกำรอ่ำนผลงำนของคณะกรรมกำรตัดสิน 
 3. ออกแบบผัง วำงแผนก ำหนดจัดสถำนท่ีกำรประกวดติดป้ำยรหัสของผู้เข้ำประกวด 

 4. จัดสถำนท่ีเพื่อให้คณะกรรมกำรตัดสินกลำงใช้ในกำรตรวจสอบ ตลอดจนเครื่องเสียงเพื่อใช้             
ในกำรช้ีแจงกระบวนกำรประกวด 

 5. ร่วมวำงแผนและจัดสถำนท่ีส ำหรับคณะกรรมกำรฝ่ำยวำงระบบและรำยงำนผล  
 6. ร่วมวำงแผนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว เพื่อจัดสถำนท่ีส ำหรับรับรำยงำนตัว 
 7 .ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย 
1. นำงสำวสุฎำรัตน์  เกษำ  นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงวิภำวี   ด้วงฉีด     นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร       รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยสถิต  เพิ่มพูน  พนักงำนขับรถยนต์              กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยนุกูล  รัตนพันธ์  พนักงำนขับรถยนต์             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำยสมศักดิ์  รัตนบุรี  พนักงำนขับรถยนต์             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
6. นำยเกรียงศักดิ์  มีแย้ม    พนักงำนขับรถยนต์             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำยสุวิทย์  จัตุรงค์  พนักงำนขับรถยนต์             กรรมกำร    

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำงพิมพำ   พลจรัส    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำยสุเทพ  วชิรวรรณ  พนักงำนขับรถยนต์       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
มีหน้าที่ ประสำนขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง ด ำเนินกำรจัดรถยนต์รับ – ส่ง คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

คณะกรรมกำรตัดสิน และด ำเนินกำรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง  

/คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย   
1. ว่ำท่ีร้อยโทสุเวศ  กลับศรี รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำยสุนันท์  กลับขันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสง            กรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12   
4. นำยประเสริฐ  ธำนีรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12  
5. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
6. นำงสำยพิน   เพชรศรีเงิน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
7. นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
8. นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
9. นำงปิยกมล  พูลเสน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
10. นำงพุทธชำติ  ทวี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
11. นำยจ ำรัส  สุขเล็ก  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
12. นำยนิติธร  ปิลวำสน์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                      กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
13. นำงฉัตรลลิตำ  วุฒิมงคล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
14. นำงสำวเดือนดำรำ    ครูโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยำรำม                 กรรมกำร 

ศรีอนุรักษ์   ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
15. นำงสำววิยะดำ  ไกรสร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
16. นำงสำวสุนัฎฐำ  เจริญผล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 
17. นำยสุบรรณ์  เกรำะแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 12 
 
 

/18. นำงฐิตำรีย์... 
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18. นำงฐิตำรีย์  บ้ำงสกุลวิวัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 

19. นำงปรียำ  สงค์ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 

20. นำงสุพิชำ  เนตรวรนันท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

21. นำงภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

22. นำงกมลทิพย์  สินยัง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2   

23. นำงยุพิน  หนูในน้ ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถ้ ำใหญ่                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

24. นำงประชุมพร  ไศลแก้ว นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

25. นำงกรุณำ  โชติวัน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่ 
1. พิจำรณำคัดเลือกคณะกรรมกำรตัดสินในแต่ละประเภท/รำยกำร 
2. ตรวจสอบ วิเครำะห์ผลคะแนนของคณะกรรมกำรตัดสินในแต่ละประเภท 
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องและกำรจัดอันดับของผู้เข้ำประกวด ตำมแบบสรุปผลของคณะกรรมกำรตัดสิน

ในแต่ละประเภท    
 4. จัดส่งคณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกลำง เพื่อเป็นกรรมกำรตัดสินในกรณีกรรมกำรตัดสินไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำท่ีได้ 
 5. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบด้วย 
1. ว่ำท่ีร้อยโทสุเวศ  กลับศรี รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยสุรินทร์  กลับผดุง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำพรุ           เลขำนุกำรชุดท่ี 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำงนิสำยชล  หนูนิล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังธน           เลขำนุกำรชุดท่ี 2 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยพิทยำ  สังขะเลขำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไสใหญ่           เลขำนุกำรชุดท่ี 3 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
5. นำยกฤษปกำร  เพียรดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพูน                     เลขำนุกำรชุดท่ี 4 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 

/6. นำยเสำวพจน์... 
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6. นำยเสำวพจน์  รัตนบุรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประ           เลขำนุกำรชุดท่ี 5 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

7. นำงสำววัชรีย์  หนูสมแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำพุ           เลขำนุกำรชุดท่ี 6 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

8. นำยกิตติภพ  ชุมคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม           เลขำนุกำรชุดท่ี 7 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

9. นำยสุทิน  บุษบำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประชำสรรค์          เลขำนุกำรชุดท่ี 8 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

10. นำยอำวุธ  รักษำชล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองจัง           เลขำนุกำรชุดท่ี 9 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

11. นำยธีระพงษ์  รอดอุปกำร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกน้ ำ                   เลขำนุกำรชุดท่ี 10 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

12. นำงสำวสุภำนี  บวรศุภศรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไสยำสน์          เลขำนุกำรชุดท่ี 11 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

13. นำงสำวเสำวรักษ์  ไชยศร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี         เลขำนุกำรชุดท่ี 12 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

14. นำงปนัสยำ  ชัยรักษำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ตชด.บ้ำนไร่ยำว        เลขำนุกำรชุดท่ี 13 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

15. นำยโกวิทย์  เอียดเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขำวง         เลขำนุกำรชุดท่ี 14 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

16. นำงสุมลฑำ  อินทรฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำต ำเสำ         เลขำนุกำรชุดท่ี 15 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

17. นำงสำวสุนิศำ  ภักดิ์จันทร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนิคมวังหิน        เลขำนุกำรชุดท่ี 16 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

18. นำยจินดำ  อักษรน ำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกแพรก        เลขำนุกำรชุดท่ี 17 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

19. นำงสุพัตรำ  กำญจนโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองโอม        เลขำนุกำรชุดท่ี 18 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

20. นำงสำวสุพิชฌำย์  ทองเนื้อห้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนก่องำม         เลขำนุกำรชุดท่ี 19 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

21. นำงอรอุมำ  ไกรสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งกรวด         เลขำนุกำรชุดท่ี 20 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

22. นำงศุภกัญญำรัตน์  บุญรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำตก         เลขำนุกำรชุดท่ี 21 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 
 
 

/23. นำงสำวอัจฉรำ… 
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23. นำงสำวอัจฉรำ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดควนสูง         เลขำนุกำรชุดท่ี 22 
ส้มเขียนหวำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

24. นำงสำวธิดำรัตน์  จิตรส ำรวย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไสเตำอ้อย         เลขำนุกำรชุดท่ี 23 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

25. นำยพิพัฒน์ พลเกษตร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง   เลขำนุกำรชุดท่ี 24 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

26. นำงสุรัติสินี  กุลเทศ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อมอง             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 มีหน้าที่ 
1. รับเอกสำรกำรลงทะเบียนรำยงำนตัวและเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคณะกรรมกำร  

ฝ่ำยเลขำนุกำร/ฝ่ำยกำรเงิน 
2. ต้อนรับคณะกรรมกำรให้ลงทะเบียนโดยลงลำยมือช่ือปฏิบัติงำนและรับเอกสำรรำยงำนกำรเดินทำง 
3. ติดต่อประสำนงำนท่ีพักเพื่อให้คณะกรรมกำรเข้ำพักโดยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรชุดใดให้บริกำรและ

จดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ห้องเข้ำพักของคณะกรรมกำรชุดนั้น เพื่อสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน 
 4. รับเอกสำรผลงำนของผู้เข้ำประกวดในชุดท่ีตัวเองรับผิดชอบจำกคณะกรรมกำรรับ ตรวจสอบ คัดแยก

เอกสำรผลงำนตรวจสอบจ ำนวนเอกสำร ก่อนลงนำมรับเอกสำรและส่งต่อให้กับคณะกรรมกำรอ่ำนผลงำน 
 5. จัดเรียงล ำดับเอกสำรตำมล ำดับในทะเบียนผู้เข้ำประกวด เพื่อสะดวกในกำรจัดส่งผลงำนให้

คณะกรรมกำรตัดสิน 
 6. ช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรอ่ำนผลงำน ตรวจสอบเอกสำรกำรกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ใน

ระหว่ำงท่ีคณะกรรมกำรสรุปและอ่ำนผลงำน  
 7. จัดเก็บผลงำนท่ีกรรมกำรอ่ำนเสร็จแล้วใส่ซองเดิมจัดเรียงตำมล ำดับไว้ในห้องอ่ำนผลงำน 
 8. ตรวจสอบจ ำนวนและควำมถูกต้องของเอกสำรในซองสรุปคะแนน 
 9. ตรวจสอบควำมถูกต้องของผลสรุป ก่อนให้คณะกรรมกำรท้ังสำมท่ำนตรวจสอบและลงลำยมือช่ือใน

แบบสรุป จ ำนวน 2 ฉบับ และน ำเอกสำรแบบให้คะแนนรำยบุคคลของทุกคนท่ีเข้ำประกวดเรียงตำมล ำดับ โดยมี
งบหน้ำแบบสรุป จ ำนวน 2 ฉบับ บรรจุซองมอบให้ประธำนคณะกรรมกำรตัดสิน 

 10. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายรับเอกสารผลงานและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย 
1. นำยพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำยอธิคมฉ์  นำคฤทธิ์  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ                 รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2    
3. นำงพรทิพย์  รัตนบุรี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
4. นำยปริวัติ  รัตนบุรี   นักวิเครำะห์นโยบำยและช ำนำญกำร           กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
 

/5. นำงปฐมำวดี... 
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5. นำงปฐมำวดี ใจกระจ่ำง  ธุรกำรโรงเรียน วัดควนชม             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

6. นำงสำวสุนันทำ  ชนำชน  ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหนองท่อม            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

7. นำงสำววิรินณำ  พลศร  ธุรกำร โรงเรียนวัดเขำโร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

8. นำยวรวุฒิ  ช่วยเกิด  ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนนำพร ุ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

9. นำงเอสรำ  รัตนกระจ่ำง  ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนหน้ำเขำ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

10. นำยณัฐพล  หอมหวล  ธุรกำร โรงเรียนวัดคงคำเจริญ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

11. นำงสำวชลิดำ  เพชรส่งศรี ธุรกำร โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

12. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

13. นำยอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

มีหน้าที่  รับเอกสำรผลงำนและตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
หน่วยงำนผู้ส่งผลงำน เพื่อรับรำงวัลผู้ทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 9 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับภำค ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดเพื่อประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินเฉพำะด้ำนในระดับ
ภำคต่อไป 

 

 

 

 

/คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
ยอดเยี่ยม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ทุกประเภท (ทุกด้าน) และผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  

1. นำยนิตย์  พรหมประสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำร                            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
2. นำยสมชำย  รองเหลือ ผู้อ ำนวยกำร                                         กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 14  
3. นำยกิตติ  กสิณธำรำ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ             กรรมกำร 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม              
ศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกประเภท ทุกขนาด (ด้านวิชาการยอดเยี่ยม และด้านบริหารจัดการ)  

1. นำยสพล  ชูทอง  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
              ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
2. นำงขนิษฐำ  สถำนสถิตย์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำหงษ์             กรรมกำร

     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  
3. นำงภิญโญ  จิตต์รัตน์        ครูโรงเรียนล ำไพรำษฎร์อุทิศ             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 3 สถานศึกษายอดเยี่ยมสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา ทุกประเภท ทุกขนาด ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะและส่งเสริมการใช้นวัตกรรม      
PLC (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน) 

1. นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์ รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
              ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงสำวเสำวนีย์  ช่วยอนันต์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนมำบอ ำมฤต           กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
3. นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 4 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม บุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ยอดเยี่ยม และลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (ทุกด้าน) 

1. นำยวันชัย  วงศ์ศิลป์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันดี           ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงกำญจนำ  จิตรส ำรวย    ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำงสุรีย์  พูลทอง        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                           กรรมกำร 

 

/คณะกรรมกำร… 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 5 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดเล็ก    
(ทุกด้าน) 

1. นำงสำวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
2. นำยประยูร  เจริญวรรณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทวดทอง            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
3. นำงสุจิตรำ  เจียมจ ำนงค์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกถัก            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 6 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง   
(ทุกด้าน) 

1. นำยสมชำย  มณีรัตน์    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดร่มเมือง            ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
2. นำงนวลใย  สุทธิพิทักษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำเคียน            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
3. นำยรัตน์ธนชัช  เล่ือนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 7 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่/     
รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม (ทุกด้าน) 

1. .นำยประจวบ  หนูเล่ียง  รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

2. นำงจ ำเริญสุข  ภู่ดอก   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำงอรนุช  เสียงดัง      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนผังปำล์ม 1            กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 8 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม 
ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ทุกด้าน) 

1. นำยจินดำ  แสงขำว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนำโอ่ปิปผลิกประชำสรรค์  ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 
2. นำยวิรัช  ชูสิน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนระโนด            กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16  
3. นำยบุญเลิศ  วีระพรกำนต์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ             กรรมกำร 

 

 

 

/คณะกรรมกำร… 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 9 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา      
ยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาทุกขนาด (ทุกด้าน) 
          1. นำยสนอง  ศรีเกตุ               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ขร ี           ประธำนกรรมกำร 

    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2   
2. นำยณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ            กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12     
3. นำยจิรัฏฐ์  รัตนพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสงสหประชำสรรค์           กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน) 

1. นำยสิทธิชัย  เดชำสิทธิ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกมะขำม           ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
2. นำงสำวธัญชนก  ฤทธิมำส      ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
3. นำงร ำพึง  ขุนจันทร์         ครูโรงเรียนอนุบำลคลองท่อม 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่          กรรมกำร  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน) 

1. นำยเกียรติโญธิณล์  เจริญผล ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนสวน (คงวิทยำคำร)     ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

2. นำยแสนสุข  ชัยสวัสด์ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวสะพำนมิตรภำพท่ี 217         กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต 3 

3. นำงวิยะดำ  ไกรสร  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน) 
 1. นำงสำวอมรรัตน์  พนัสนำชี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงลัด           ประธำนกรรมกำร 

    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
2. นำยจ ำรัส  สุขเล็ก  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
3. นำงเกศรำ  ศรีวิจิตร  ครูโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชำบำล)           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม (ทุกด้าน) 

1. นำงอำภรณ์  อ่อนคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเกำะปรำง           ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

2. นำยอำจินต์  ขุนฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคลองกุย            กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

3. นำยไพโรจน์  แก้วเกื้อ  ครูโรงเรียนวัดพิกุลทอง              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกด้าน)  

1. นำงวันเพญ็  ชูโชติ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมงัคลำรำม           ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

2. นำงสุพิชำ    เนตรวรนันท์ ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 

3. นำงสุพิทยำ  แก้วมณี  ครูโรงเรียนวัดประชำวงศำรำม             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน) 

1. นำงวำสนำ  คชไกร  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไทรงำม            ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

2. นำงพุทธชำติ  ทวี  ศึกษำนิเทศก์               กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

3. นำงศรีบุญญำ  ย่องบุตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประดู่ทอง             กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 1 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกด้าน ทุกระดับ ประกอบด้วย 

1. นำงธรินทร์รัษฎิ์  ทองสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเร็จ            ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 

2. นำงสำวสุภำพร   อินบุญนะ  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 

3. นำงสุรัสวดี  มณี  ครูโรงเรียนทุ่งสง              กรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำร… 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     
ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน) 

1. นำยสุธีรุจ  อุปถัมภ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำนครญำณวโรภำสอุทิศ      ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

2. นำงฐิตำรีย์  บ้ำงสกุลวิวัฒน์  ศึกษำนิเทศก์                                กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 

3. นำงสำวกันญำพร  สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้ำนเขำพระ             กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์    
(ทุกด้าน)  

1. นำยสันต์ติ  เกรำะแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ ำรอบ (ลำนสกำ)          ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 
2. นำงพรรณี  อินทรปำน   ครูโรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย           กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
3. นำงสุนำรีย์  พันธุเมฆ  ครูโรงเรียนบ้ำนแว้ง             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ทุกด้าน)  

1. นำยนัฐพล  เพ็งเมือง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพระมหำธำตุ           ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 1 

2. นำงสำวศุภมำศ  คงคำช่วย ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต 2 

3. นำงทิพวรรณ  จันดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงดี            กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ
การบูรณาการ (ทุกด้าน)  

1. นำยสมควร  จันทรวงษ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดยำงทอง (รัตนประชำนุกูล) ประธำนกรรมกำร 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 
2. นำยมนตรี  อำรีรำษฎร์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงคู            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต  
3. นำงอรอุมำ  สุวรรณรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 54           กรรมกำร  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ  

 

/คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกระดับ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรม      
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทุกด้าน)  

1. นำยสมหมำย  สุดถนอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดล ำนำว           ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

2. นำงสำวมยุเรศ  ตรีเภรี  ครูโรงเรียนวิทยำลัยจุฬำภรณรำชวิทยำลัย           กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

3. นำงจอมขวัญ  นครไธสง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำปง            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 22 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กิจกรรม
ส่งเสริมการใชน้วัตกรรมจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ และด้าน
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ทุกสังกัด ทุกระดับ (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน) 

1. นำยสุภำพ  เต็มรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกพนงั           ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 

2. นำงภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
3. ว่ำท่ีร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำเรือ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต  

คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 23 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
ยอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏบิัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูผู้สอนยอดเยีย่ม การศึกษาพิเศษ   
เรียนร่วม ทุกสังกัด ทุกระดับ (ทุกด้าน) 

1. นำยเอกวัส  มำกสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท่ำเสม็ด            ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3   

2. นำงปิยกมล  พูลเสน  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2   

3. นำงรอฮนำ  แก้วสุข  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนละม ุ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

/กรรมกำร... 
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คณะกรรมการตัดสินชุดที่ 24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกด้าน) 
1. นำงนันทนัช  ศิริแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลกระบี ่          ประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 
2. นำงวิไลวรรณ  เล้ียงสมบูรณ์ ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง เขต 2  
3. นำงสุวิมล  พิชัยรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำตำแย้ม             กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  
มีหน้าที่  
1. ศึกษำรำยละเอียดขั้นตอน กระบวนกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรตัดสินกำรประกวด  
2. ศึกษำรำยละเอียดหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินตำมคู่มือคณะกรรมกำรตัดสิน เพื่อด ำเนินกำรตัดสินให้

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรท่ีก ำหนด ด้วยควำมบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้  

3. ด ำเนินกำรสรุป รวมคะแนน โดยคิดแปลงค่ำคะแนนรวมให้เป็น 100 และจัดล ำดับท่ีจำกคะแนนมำก 
ไปหำน้อยลงนำมในแบบให้คะแนน รวบรวมเอกสำรกำรให้คะแนนท้ังหมดส่งให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกลำง 
เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 

4. เข้ำปฏิบัติหน้ำท่ีต้ังแต่วันท่ี 18 - 20 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตำมก ำหนดกำรดังต่อไปนี้  

- วันท่ี 18 มีนำคม 2563 เวลำ 08.00 น. รำยงำนตัวเพื่อเข้ำร่วมประชุมเพื่อรับทรำบแนวทำง ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน อ่ำนผลงำน และให้คะแนน สรุปคะแนน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง       
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

- วันท่ี 18 – 20 มีนำคม 2563 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ำนผลงำนและ               
ให้คะแนนสรุปคะแนน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสรุปผลและรายงานผล 

1. ว่ำท่ีร้อยโทสุเวศ  กลับศรี รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

2. นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       รองประธำนกรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

3. นำงสำยพิน  เพชรศรีเงิน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

4. นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

5. นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

6. นำงปิยกมล  พูลเสน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
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7. นำงพุทธชำติ  ทวี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

8. นำยจ ำรัส  สุขเล็ก  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

9. นำงกำญจนำ  จิตรส ำรวย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

10. นำงอรอนงค์  พรหมวิหำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

11. นำงบ ำเพ็ญ  หนูกลับ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

12. นำงสุพิชฌำย์  ไกรนรำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

13. นำงกรุณำ  โชติวัน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

14. นำยนิติธร  ปิลวำสน์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

15. นำงอโนมำ  นัสฐำน  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร            กรรมกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

16. นำยพิชัย  อิ่มด้วง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

17. นำงมัลลิกำ  คงเกตุ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
     ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
18. นำยอภิสิทธิ์  นิระโส  เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  

มีหน้าที่  
1. จัดท ำเครื่องมือวัดประเมินผล และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจเพื่อใช้เก็บข้อมูลในกำรสรุป  วิเครำะห์

และจัดท ำรูปเล่มเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2. สรุปผลกำรจัดประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ 

สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำคใต้ ครั้งท่ี 9 ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
 3. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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