คณะกรรมการดาเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ สนามแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านค่าย
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่าย
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพีรยุทธ ชื่นฉ่า
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๑.๓ นายสวงษ์ รักษาวงค์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ
กรรมการ
๑.๔ นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงงานบุคคลฯ
กรรมการ
๑.๕ นางชนิตา แก้วประดับ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กรรมการ
๑.๖ นางสาวณรงค์ จันทรมหา
หัวหน้ากลุ่มแผนงาน
กรรมการ
๑.๗ นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ
กรรมการ
๑.๘ นายธนาเดช ศรัทธาผล
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๑.๙ นายประกอบ พร้อมเพรียง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ นางสาวชวนพิศ วงศ์คช
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับ ติดตาม ดูแล แนวทางการดาเนินงานตลอดจนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใส และยุติธรรม
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายประกอบ พร้อมเพรียง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ
๒.๒ นางฉลวย ยืนวงษ์
ครู
กรรมการ
๒.๓ นางวิภาภรณ์ หิรโิ อตัปปะ
ครู
กรรมการ
๒.๔ นางรงค์รุจา พรหมบุบผา
ครู
กรรมการ
๒.๕ นางสาวอรนุช สีสด
ครู
กรรมการ
๒.๖ นางเกษร ปิดกันภัย
ครู
กรรมการ
๒.๗ นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
ครู
กรรมการ
๒.๘ นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๙ นางสาววรรณวิภา เงินทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น
พนักงานราชการ
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวฐิติมา สุขศิลป์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๒.๑๒ นางโชติกา เปี่ยมอ่อน
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๒.๑๓ นางชลธิชา ศรีชมพู
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๒.๑๔ นางสันทนี อิทธิพงษ์
ครู
กรรมการและเลานุการ
มีหน้าที่
๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน
๒. ดาเนินการจัดการแข่งขัน คัดเลือกตัวแทน
๓. รวบรวมข้อมูลนักเรียนตัวแทนเสนอประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑ และส่งข้อมูลตัวแทนแข่งขัน
ระดับประเทศ
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
๓.๑ นายสวงษ์ รักษาวงค์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสันทนี อิทธิพงษ์
ครู
กรรมการ

๓.๓ นายกิจจา เศรษฐะทัตต์
ครู
กรรมการ
๓.๔ นายสาเนียง เจริญกิจ
ครู
กรรมการ
๓.๕ นายอดุล บุญเจริญ
ครู
กรรมการ
๓.๖ นายศุภากร งามเสงี่ยม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๗ นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๘ นายศิริพงศ์ เงินบุคคล
พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๙ นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
๓.๑๐ นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๑ นางชลาลัย แก้วศรีไตร
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดสถานที่การแข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอี้ กาหนด
ห้องในการนาเสนอผลงานการแข่งขัน จัดหาสื่ออุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกในการแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒. จัดเตรียมสถานที่โต๊ะ เก้าอี้ สาหรับกรรมการจัดการแข่งขัน
๓. จัดเตรียมห้อง เวที สาหรับนักเรียนเข้าแข่งขันให้เรียบร้อย
๔. จัดตั้งป้ายนิเทศแผนผังห้องการแข่งขันและป้ายการแข่งขันงานทักษะวิชาการ
๔. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดระบบจราจร ประกอบด้วย
๔.๑ นายพีรยุทธ ชื่นฉ่า
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวสุธิตา ธุระกิจ
ครู
กรรมการ
๔.๓ นางธนพร บัวรัตน์
ครู
กรรมการ
๔.๔ นายสมยศ มณีแสง
ครู
กรรมการ
๔.๕ นายเฉวก ซื่อตรง
ครู
กรรมการ
๔.๖ นายธนาเดช ศรัทธาผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๗ นายอลงกรณ์ โสดา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๘ นางสาวอรทัย จันทร์ประทักษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๙ นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๑๐ นายสถาณุ อุทัยศรี
พนักงานราชการ
กรรมการ
๔.๑๑ นายพสิษฐ์ ด้านเนาลา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๔.๑๒ นายอรรถกร สมบูรณ์ดี
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๔.๑๓ นายสรยุทธ ศรีสุภา
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๔.๑๔ นางวิมล ตางาม
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๔.๑๕ นักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ
๔.๑๖ นายธงชัย ปัทมหาร
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๗ นางพจนีย์ บุญล้น
เจ้าหน้าที่สานักงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดสถานที่จอดรถ ควบคุมการจราจร เพื่ออานวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับผู้มาในงานแข่งขัน
ทุกท่าน
๕. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียน ประกอบด้วย
๕.๑ นางสันทนี อิทธิพงษ์
ครู
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์
ครู
กรรมการ
๕.๓ นางอุไรวรรณ ภูชนะพันธ์
ครู
กรรมการ

๕.๔ นางเยาวนารถ สิงห์โต
ครู
กรรมการ
๕.๕ นายคุณากร ภู่ประจาศิลป์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕.๖ นางสาววรรณวิภา เงินทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕.๗ นางสาวนิชชิมา ทนศิริ
พนักงานราชการ
กรรมการ
๕.๘ นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๕.๙ นางชลธิชา ศรีชมพู
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวญดาวัส เอีย่ มกาแพง
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๕.๑๑ นางสาวสายพิณ คางา
เจ้าหน้าที่สานักงาน
กรรมการ
๕.๑๒ นางสาวนวลนภา ศรีพรหม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๔.๑๓ นางเกษร ปิดกันภัย
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๔ นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น
พนักงานราชการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ เตรียมเอกสารลงทะเบียน รับรายงานตัวของคณะกรรมการตัดสิน ผู้เข้าร่วมร่วมแข่งขันและครูผู้
ควบคุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ ต้อนรับ ประกอบด้วย
๖.๑ นางสมจินตนา เอี่ยมกาแพง
ครู
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวรัตนา ถาวร
ครู
กรรมการ
๖.๓ นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
ครู
กรรมการ
๖.๔ นายทีปกร แสงอินทร์
ครู
กรรมการ
๖.๕ นางสาวสิริกัญญา สาธิกวิทยา
ครู
กรรมการ
๖.๖ นายอิสระ ศิริวงษ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖.๗ นางสาวญดาวัส เอี่ยมกาแพง
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๖.๘ นางสาวณัฐวดี หุมสิน
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๖.๙ นางสาวช่อเพชร แสนหาญ
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๖.๑๐ นางมาลี เพิ่มทอง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
๖.๑๑ นายอดุล บุญเจริญ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ตรวจสอบจานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ทาสูจิบัติเล่มเล็ก จัดตารางเวลา ประชาสัมพันธ์ระหว่าง
การแข่งขัน ก่อนการดาเนินการแข่งขันตามเวลากาหนดและเวลาพักเที่ยงกล่าวการต้อนรับคณะกรรมการ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้มาร่วมงานทุกท่าน
๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพ ประกอบด้วย
๗.๑ นายอดุล บุญเจริญ
ครู
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประสงค์ มนต์ประสิทธิ์
ครู
กรรมการ
๗.๓ นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์
ครู
กรรมการ
๗.๔ นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์
ครู
กรรมการ
๗.๕ นางจาเรียง สดใส
ครู
กรรมการ
๗.๖ นายวัฒนชัย ยอดมาลี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๗.๗ นายศราวุธ หมอกมืด
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๗.๘ นายสมบัติ นาคเพชร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กรรมการ
๗.๙ นายกัณชัย จอมทะรักษ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กรรมการ
๗.๑๐ นายเกษมสันต์ โสวรรณะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
กรรมการ

๗.๑๑ นายธนวรรณ สุระธรรมนิติ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและประสานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์
ต่างๆ
๒. บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลือนไหว
๓. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย
๘.๑ นางวราพร หวานระรื่น
ครู
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง
ครู
กรรมการ
๘.๓ นางชลาลัย แก้วศรีไตร
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมอานวย
ความสะดวกในการเดินทางต่างๆ
๙. คณะกรรมการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
๙.๑ นายประกอบ พร้อมเพรียง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ประธานกรรมการ
๙.๒ นายสวงษ์ รักษาวงค์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ
กรรมการ
๙.๓ นายพีรยุทธ ชื่นฉ่า
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ
๙.๔ นายสมยศ อึ้งเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมฯ
กรรมการ
๙.๕ นายเผด็จ หิริโอตัปปะ
ครู
กรรมการ
๙.๖ นายกิจจา เศรษฐะทัตต์
ครู
กรรมการ
๙.๗ นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์
ครู
กรรมการ
๙.๘ นางอุทัยวรรณ อินศิริ
ครู
กรรมการ
๙.๙ นางสาวอาไพ พ้นภัยพาล
ครู
กรรมการ
๙.๑๐ นางมลทิพย์ ทองสุข
ครู
กรรมการ
๙.๑๑ นายสมยศ ศรีสุภา
ครู
กรรมการ
๙.๑๒ นางภัสพร วรรณพฤกษ์
ครู
กรรมการ
๙.๑๓ นางพัชรินทร์ ศรัณยุตม์
ครู
กรรมการ
๙.๑๔ นางธีรารัตน์ เลติกลุ
ครู
กรรมการ
๙.๑๕ นางอัญชลี ปัทมหาร
ครู
กรรมการ
๙.๑๖ นางดาวรรณ์ เอมนิล
ครู
กรรมการ
๙.๑๗ นางพันธุ์ทิพย์ พร้อมเพรียง
ครู
กรรมการ
๙.๑๘ นางพรรณี ลาภเวที
ครู
กรรมการ
๙.๑๙ นางเรณู ศรีสุภา
ครู
กรรมการ
๙.๒๐ นางอุทัย ธรรมมา
ครู
กรรมการ
๙.๒๑ นางระวีนันท์ กมลผาสุขชื่น
ครู
กรรมการ
๙.๒๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๙.๒๓ นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมผลงานของนักเรียน โรงเรียน เพื่อจัดจาหน่ายและเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามา
ร่วมงาน
๑๐. คณะกรรมการพิมพ์ข้อมูลคะแนนการแข่งขัน ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายสุชาติ อัมฤทธิ์
ครู
ประธานกรรมการ

๑๐.๒ นางสาววิภาพรรณ อุบล
ครู
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือ
ครู
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวณิศรา พาชนิด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศศิวิมล เงางาม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวสาวิตรี สุโขพันธ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐.๘ นางสาวปราณีต เดชา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาววรรณี ด้วงต่าย
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๐ นางสาวภาวิณี ไชยขันธุ์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางสาวณัฐวดี หุมสิน
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๒ นางสาวรัชวรรณ โยชนิยม
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๓ นางสาวกอปรทิพย์ พร้อมเพรียง
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๔ นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๕ นางสาวหะยีรอสมีนี อีนอ
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๖ นายภัคภูมิ บุญโชติหิรัญ
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๗ นางจิตตรา อุบลดี
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๘ นางสาววราลักษณ์ พงษ์พันธ์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๐.๑๙ นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดพิมพ์คะแนนการแข่งขันและผลการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความโปร่งใส ถูกต้อง ให้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางพรพิมล อึ้งเกลี้ยง
ครู
กรรมการ
๑๑.๓ นางวิไล สัทธาผล
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาววรรณวิภา เงินทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๑.๕ นางมลิวัลย์ พันธุส์ กุล
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวนวลนภา ศรีพรหม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวสายพิณ คางา
เจ้าหน้าทีส่ านักงาน
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวบุญหลง ศรีชมพล
เจ้าหน้าที่สานักงาน
กรรมการ
๑๑.๙ นางชนิตา แก้วประดับ
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เบิก-จ่ายเงินและพัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อย
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๑๒.๑ นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์
ครู
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจ
ครู
กรรมการ
๑๒.๓ นางปิยนุช ภูมิวัลย์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวฐิติมา สุขศิลป์
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๒.๕ นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
๑๒.๖ นางสาวนิตยา เรืองหอม
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๒.๗ นางรงค์รุจา พรหมบุบผา
ครู
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย น้าดื่มให้แก่คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันและ
คณะกรรมการดาเนินงานของโรงเรียน
๑๓. คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือพยาบาล ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางดาวรรณ์ เอมนิล
ครู
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
ครู
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวปวีณา ตุย้ ไธสง
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวนิตยา เรืองหอม
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๓.๕ นางชลาลัย เกตุโร
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจาบ้าน ให้การช่วยเหลือ ดูแล ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับ
อุบัติ เป็นลม หรือได้รับอุบัติเหตุต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๔. คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย
๑๔.๑ นางวิภาภรณ์ หิริโอตัปปะ
ครู
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
ครู
กรรมการ
๑๔.๓ นางสาววรรณวิภา เงินทอง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔.๔ นางสาวกัณทิมา หวานระรื่น
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔.๕ นางสาวพจมาลย์ สว่างแจ้ง
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๔.๖ นางชลธิชา ศรีชมพู
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๔.๗ นายวรวุฒิ ค่อมสิงห์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมกระดาษเกียรติบัตร เครื่องพิมพ์ จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขันคณะกรรมการ
ครูผู้ควบคุม พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน เอกสารการประเมินส่งฝ่ายติดตามประเมินผล
๑๕. คณะกรรมการประสานการดาเนินการแข่งขัน
๑๕.๑ การอ่าน ม.ต้น
๑๕.๑.๑ นางนาตยา สายัณห์
ครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ประธานกรรมการ
๑๕.๑.๒ นางเพ็ญศรี โสดขุนทด
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
๑๕.๑.๓ นางสุกัลยา ชลเสถียร
ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา
กรรมการ
๑๕.๑.๔ นางบุษยมาลย์ บุญญพันธ์
ครูโรงเรียนสตรีนนทบุรี
กรรมการ
๑๕.๑.๕ นางจินพร
เพ็ชรกรรจ์
ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
กรรมการ
๑๕.๒ การอ่าน ม.ปลาย
๑๕.๒.๑ นางสัจจา ช่างต่อ
ครูโรงเรียนชานาญสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการ
๑๕.๒.๒ น.ส.สุดใจ กิจสาเร็จ
ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
กรรมการ
๑๕.๒.๓ นางสายฝน คัมภ์พิภพ
ครูโรงเรียนวัฒนานคร
กรรมการ
๑๕.๒.๔ นางมาลี เรืองศรี
ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร
กรรมการ
๑๕.๒.๕ น.ส.ภัทรพร ไหลไพบูลย์
ครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ กรรมการ
๑๕.๓ เรียงความและคัดลายมือ ม.ต้น
๑๕.๓.๑ นางเรณู เงาะจันทรา
ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๕.๓.๒ นางสุดฤทัย ราษฎรศักดิ์
ครูโรงเรียนบางละมุง
กรรมการ
๑๕.๓.๓ น.ส.กิรณา บุญรักษา
ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง กรรมการ
๑๕.๓.๔ นางพรทิพย์ อมนพันธ์
ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่
กรรมการ
๑๕.๓.๕ นางกชกร มิ่มกระโทก
ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์
กรรมการ

๑๕.๔ เรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย
๑๕.๔.๑ นางพัชรินทร์ จึงสว่าง
ครูโรงเรียนพานทอง
ประธานกรรมการ
๑๕.๔.๒ นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์
ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการ
๑๕.๔.๓ นางสุทธิโชค โภชนะสมบัติ
ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร
กรรมการ
๑๕.๔.๔ นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร
ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ
๑๕.๔.๕ นายประจักษ์ ส่องสว่าง
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) กรรมการ
๑๕.๕ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ต้น
๑๕.๕.๑ นางสาอาง ลีลาภิรมย์ชัย
ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ประธานกรรมการ
๑๕.๕.๒ น.ส.พัชนี ควรหา
ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
กรรมการ
๑๕.๕.๓ นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้นมหาญ ครูโรงเรียนระยองวิทฯนิคมฯ
กรรมการ
๑๕.๕.๔ นายสุขรัก สร้อยทอง
ครูโรงเรียนเมืองนครนายก
กรรมการ
๑๕.๕.๕ น.ส.อัมพร พุยศิริ
ครูโรงเรียนบงน้าเปรี้ยววิทยา
กรรมการ
๑๕.๖ ท่องอาขยานทานองเสนาะ ม.ปลาย
๑๕.๖.๑ นางราไพ ภูถาวร
ครูโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๑๕.๖.๒ นางขวัญใจ นาคเสวี
ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กรรมการ
๑๕.๖.๓ นางเต็มใจ โม้สูงเนิน
ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ
๑๕.๖.๔ น.ส.มณฑา เจริญประโยชน์
ครูโรงเรียนนิคมวิทยา
กรรมการ
๑๕.๖.๕ นางกาญจนา ปิณฑวิหค
ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
กรรมการ
๑๕.๗ สุนทรพจน์ ม.ต้น
๑๕.๗.๑ นางปทุมพร ชัยสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จัน่อนุสรณ์) ประธานกรรมการ
๑๕.๗.๒ นางพจนีย์ พรมคาบุตร
ครูโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์” กรรมการ
๑๕.๗.๓ นางอัจฉรา สร้อยต้น
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๑๕.๗.๔ นางรัชดาวัลย์ สวนจันทร์
ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า กรรมการ
๑๕.๗.๕ น.ส.สุรภี หนูเรียงสาย
ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่
กรรมการ
๑๕.๘ สุนทรพจน์ ม.ปลาย
๑๕.๘.๑ นางอรศิริ จั่นอารุง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑๕.๘.๒ น.ส.พุดซา นุสติ
ครูโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
กรรมการ
๑๕.๘.๓ นางกรรณิกา เกิดชูชื่น
ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร
กรรมการ
๑๕.๘.๔ นางนภัทร มีศรีเดชา
ครูโรงเรียนศรีราชา
กรรมการ
๑๕.๘.๕ นางคานึง ผุดผ่อง
ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
กรรมการ
๑๕.๙ แต่งบทร้อยกรอง ม.ต้น
๑๕.๙.๑ นางบุญธิดา จูสิงห์
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
๑๕.๙.๒ นางขนิษฐา ขุมทอง
ครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
กรรมการ
๑๕.๙.๓ น.ส.เสาวลักษณ์ บุบผาสังข์
ครูโรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) กรรมการ
๑๕.๙.๔ น.ส.ประเทือง สุขแสวง
ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ
๑๕.๙.๕ นางบุญญวีร์ บุญศรี
ครูโรงเรียนอรัญประเทศ
กรรมการ
๑๕.๑๐ แต่งบทร้อยกรอง ม.ปลาย
๑๕.๑๐.๑ นางรดากานต์ กาญจนวิสิษฐ์ผล ครูโรงเรียนชลกัลยานุกูล
ประธานกรรมการ
๑๕.๑๐.๒ นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม
กรรมการ

๑๕.๑๐.๓ นางอารี รุ่งเรือง
๑๕.๑๐.๔ น.ส.อรนุช สีสด
๑๕.๑๐.๕ น.ส.ปริศนา แซ่อั้ง

ครูโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านค่าย
กรรมการ
ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กรรมการ

มีหน้าที่
๑.รับลงทะเบียน รายงานตัวของผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินประจาห้องกิจหรรมแต่ละกิจหรรม
ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.อานวยความสะดวก ประสานงาน รับทราบปัญหาส่งต่อศูนย์ประสานงานกลางกองอานวยการเพื่อแก้ไข
ปัญหาและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑๖. คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๖.๑ นางฉลวย ยืนวงษ์
ครู
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นางพรรณี ลาภเวที
ครู
กรรมการ
๑๖.๓ นางจีราวดี เกียรติกิตติพงษ์
ครู
กรรมการ
๑๖.๔ นางศุภรัตน์ สุระ
ครู
กรรมการ
๑๖.๕ นางสาวปวริศา เรืองภักดี
ครู
กรรมการ
๑๖.๖ นางสาวณิศรา พาชนิด
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๖.๗ นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๖.๘ นางสาวหะยีรอสมีนี อีนอ
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๖.๙ นางโชติกา เปี่ยมอ่อน
ครูจ้างสอน
กรรมการ
๑๖.๑๐ นางสาวกรรณิการ์ อาจสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
๑๖.๑๑ นางสาวศศิวิมล เงางาม
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๖.๑๒ นางสาวเพ็ญจันทร์ บรรเทากิจ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทาเครื่องมือในการประเมิน แจกและเก็บรวบรวมแบบประมวลผลการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน สรุปผล แปรผล รายงานผลการประเมินเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ ต่อไป

