
 

 
คําสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่  ๓๓๖๓ /๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาทักษะและประกวดผลงานดานศิลปะนักเรียน เน่ืองในงานเทศกาล

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวดันครศรีธรรมราช  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๐ 
---------------------------- 

     ดวยจังหวัดนครศรีธรรมราชไดกําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานศิลปะและประกวดผลงานนักเรียนเปน
กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนเยาวชนใหมีความรักและมีทักษะในดานศิลปะใหกับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยกําหนดการแขงขันในวันที่  ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐  ณ  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช      
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดําเนินการจัดกจิกรรมเปนประจําทุกป นั้น 

      เพื่อ ใหการจัด กิจกรรมพัฒนาทักษะด าน ศิลปะและประกวดผลงานนักเรียน สําเร็จลุล วงไปดวยดี                
จังหวัดนครศรีธรรมราช   จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาทีว่างแผน สนับสนุน และอํานวยความสะดวกใหคําแนะนําและ
คําปรึกษา แกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานฝายตาง ๆ ประกอบดวย 
     ๑.๑  นายเจียร  ทองนุน ศกึษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช           ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นางแสงจันทร  มิตรกูล ผูอํานวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา      กรรมการ 
     ๑.๔  ดร.กิตติกร  คัมภีรปรีชา ผูอํานวยการกลุมนิเทศตดิตามและประเมินผล            กรรมการ 
         สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๑.๕  นายเผชิญ  อุปนันท   ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช         
     ๑.๖  นายวิลาศ   ชูชวย     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๗  นางจิราพร ชิณวงศ    ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ           กรรมการ 
          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๘  นายสุภรณ  แสงผะกาย   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๙  นางศิริมนต ชิณวงศ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      ๑.๑๐  ดร.เกศกนก  ณ  พัทลุง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๑๑ นางวนิดา   ทองนุน  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
         ๑.๑๒  นางพวงเพ็ญ... 
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     ๑.๑๒  นางพวงเพ็ญ  จิตรจํานอง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ            กรรมการและเลขานุการ 
         สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๑๓  นางสุพรรณี   สิงหเทศ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๑๔  นางนวพร      ผอมดํา    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๑๕  นางนงคนาฎ   ศรีเมือง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๑.๑๖  นางศริิพร   ศิริคุณ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๒. คณะกรรมการฝายเลขานุการกิจกรรมการแขงขัน มีหนาที่เตรียมเอกสาร ประสานการแขงขัน 
เตรียมเอกสารเกณฑการแขงขัน ใบบันทึกคะแนน รายงานผลการแขงขันและอํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตาง ๆ  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เกณฑการแขงขัน บรรจุซองใหแกกรรมการตัดสิน 
รายงานผลการแขงขัน ที่ไดรับมอบหมาย ประกอบดวย 

     ๒.๑  ดร.กิตติกร  คัมภีรปรีชา ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ประธาน 
         สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๒.๒ นายเผชิญ  อุปนันท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
      ๒.๓ นางจันทรา  ดานคงรักษ ศกึษานิเทศกเชี่ยวชาญ                   กรรมการ 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
    ๒.๔ นางสาวศิริมนตร  ชณิวงศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๕ นายสุภรณ  แสงผะกาย ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๖ นางวนิดา  ทองนุน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๗ นางจิราพร  ชิณวงศ ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๘ นางสาวเกษรา  บริสุทธิ ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๙ นางสมจินต  กลับกลาย ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                 กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๑๐ นายเริงบพิธ  เพชรคง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ            กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

    ๒.๑๑ นางสาวพัชรดา  ลขิิตกา ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                        กรรมการ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
     
      / ๒.๑๕ นางสาวดาวนอย... 
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    ๒.๑๒ นางสาวดาวนอย  ญาณสูตร  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ๒.๑๓ นางเณศรา  สุวรรณา  ศึกษานิเทศกชํานาญการ   กรรมการ

      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๑๔ นางสาวณัฐชยา  เอียดขนาน  ศึกษานิเทศกชํานาญการ        กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
     ๒.๑๕ นางสาวเพ็ญศรี  ทศพร  ศึกษานิเทศกชํานาญการ    กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๒.๑๖ นางพวงเพ็ญ  จิตรจํานอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ๒.๑๗ นางนวพร  ผอมดํา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๓. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม มีหนาที่ตัดสินผลการประกวดใหเปนไปตามเกณฑ และกติกา 
การแขงขันประกอบดวย 

๓.๑ กิจกรรมการแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ประกอบดวย 
 ๓.๑.๑ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ และ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นายวัชระ  พงษไพบูลย ครู วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช  
  ๒) นายวิชัย  ไชยจันทร  ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต ๑๒ 
  ๓) นายจิตติพร  จิตรี  ผอ.รร.บานดอนโรงมิตรภาพ สพป.นศ.๓ 
 ๓.๑.๒ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นายสมชาย  พันนิตร  อาจารยวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นายประเทือง  จันทรชุม ครู โรงเรียนวัดลํานาว สพป.๒ 
  ๓) นายสมพร  ธรรมรัตน  ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต ๑๒ 
๓.๒ กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี ประกอบดวย 
 ๓.๒.๑ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ และระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นายสุวดล  เกษศิริ  ครู วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นางจรัญญา  จันทรชุม  ครู โรงเรียนวัดลํานาว สพป.นศ.๒ 
  ๓) นายอุดมนันท  นันทกาญจน ครู โรงเรียนบานศาลาตะเคียน สพป.นศ.๓ 
 ๓.๒.๒ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นางโสภิต  เดชนะ  ครู วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นายเมธา  สามัคคี  คร ูโรงเรียนโยธินบํารุง  สพม.เขต ๑๒ 
  ๓) นางกิตติภรณ  แอบพล คร ูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นศ.๑ 
๓.๓ กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ประกอบดวย 
 ๓.๓.๑ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นางสาวกันฐิมา  แสงอรุณ อาจารย วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นายชํานาญ  นาคิน  ครู โรงเรียนกัลยาณีศรธีรรมราช สพม.เขต ๑๒ 
  ๓) นายสุนทรยี  มูสิเกิด  คร ูโรงเรียนวัดทาสะทอน สพป.นศ.๓ 
     / ๓.๔ การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค... 
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๓.๔  กิจกรรมการแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ประกอบดวย 
 ๓.๔.๑ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ประกอบดวย 

๑) นายเอกชัย  ปราบปญจะ อาจารย วิทยาลัยชางศลิปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นายวัชรินทร  อินทรปาน  ครู โรงเรียนเสาธงวิทยา สพม.เขต ๑๒ 
  ๓) นายสวาท  เอมเอก  ขาราชการบํานาญ 
๓.๕ กิจกรรมการแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะติด (ทีม ๒ คน) 
 ๓.๕.๑ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ และระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ประกอบดวย 
  ๑) นายวิรัช  แสนเสนาะ  ครู โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร สพม.เขต ๑๒ 
  ๒) นางจิราภรณ  จิตตร ี  ครู โรงเรียนวัดทายโนต  สพป.นศ.๓ 
  ๓) นายจารุ  เยี่ยมแสง  ขาราชการบํานาญ 
 ๓.๕.๒ กรรมการตัดสิน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ ประกอบดวย 
  ๑) นางพรรณ ี อินทรปาน  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สพม.เขต ๑๒ 
  ๒) นายนิคม  สมรูป  ครู โรงเรียนจรัสพิชากร 
  ๓) นางวาสนา  โรจนดวง  ครู โรงเรียนบานปากน้ําเกา สพป.นศ.๑ 
๓.๖ กิจกรรมการแขงขันภาพลายเสน ประกอบดวย 
 ๓.๖.๑ กรรมการตัดสินระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ / ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ และประชาชนทั่วไป
ประกอบดวย 
  ๑) นายสุกิจ  ชูศร ี  อาจารย วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๒) นายศุภชัย  ระเห็จหาญ ครู วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 
  ๓) นางสาวสุวิตรี  ชูทอง  คร ูโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สพม.เขต ๑๒ 
  ๔) นางอรจิตร  เพชรทับ  ขาราชการบํานาญ 
  ๕) นายจุมพล  ศรีมหาวโร  ขาราชการบํานาญ 
๓.๗ กิจกรรมการแขงขันปนดินน้ํามัน (ทีม ๓ คน) 
 ๓.๗.๑ กรรมการตัดสินระดับชั้นอนุบาล ประกอบดวย 
  ๑) นางสาวมัณฑนา  มูณีวรรณ ครู โรงเรียนนางเอ้ือยวิทยา  สพม.เขต ๑๒ 
  ๒) นางสาวอธิษมาศ  แอบพล ครู โรงเรียนวัดทายสําเภา สพป.นศ.๑ 
  ๓) นางวรรณา  ไชยภ ู  ครู โรงเรียนบานสันยูง 
๓.๘ กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสีเทียน 
 ๓.๘.๑ กรรมการตัดสินระดับชั้นอนุบาล ประกอบดวย 
  ๑) นางสาวนัฐกานต  พิรุณละออง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม.เขต ๑๒ 
  ๒) นายเสรี  จันทรโชตะ  ขาราชการบํานาญ 
  ๓) นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ ครู โรงเรียนบานชะอวด  สพป.นศ.๓ 

  
 
       /๔. คณะกรรมการฝายสถานที่... 
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๔. คณะกรรมการดําเนินการพัฒนาทักษะและประกวดผลงานดานศิลปะนักเรียน  เนือ่งในงานเทศกาล 
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหนาที่จัดเตรียมสถานที่แขงขัน 
จัดทําแผนผังหองประกวดกิจกรรมการแขงขัน จัดเต็นท โตะ เกาอ้ี ในพิธีเปด ตอนรับและรับรายงานตัว
คณะกรรมการและนักเรียนที่เขารวมการแขงขัน ประชาสัมพันธการแขงขัน อํานวยความสะดวกดานตางๆ  
ประกอบดวย 
 ๔.๑  นางแสงจันทร  มิตรกูล ผูอํานวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายมนตรี  จันทรสวาง ผูชวยผูจัดการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓ นายวิลาศ  ชชูวย  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๔ นายธีรศักดิ์  ศักดิ์ศรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการ    กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๕ นางอนุภา  ศรีนุรัตน  ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา   กรรมการ 
 ๔.๖ นายวัชลิต  แกนสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   กรรมการ 
 ๔.๗ นางอุบลรัตน  คงทอง ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   กรรมการ 
 ๔.๘ นางสุนันทา  เอียดเฉลิม ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   กรรมการ   
 ๔.๙  นางทิพยพวัน  ชูหนู  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๑๐ นางเรวดี   พงเสนา  นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๑ นางอภิสรา    มีนิ่ม  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๒  นางพัชราภรณ  สงขํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔.๑๓  นางอาธัญญา   วรพฤกษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
 ๔.๑๔  นางสุดา  จันทรสน นักวิชาการศกึษาชํานาญการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๕ นางลาวัลย  วงศแกว นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๖ นางสิริอร  อินทรแกว        นักวชิาการศึกษาชํานาญการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๗ นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๑๘ นางเพ็ญนภา  โชติพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๔.๒๐  นายนราทิพย  ไชยโย พนักงานขับรถยนต    กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
/๔.๒๑ นายอดุลย... 
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๔.๒๑ นายอดุลย  จักขุมณี ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา   กรรมการ 
๔.๒๒ นางวนิดา  สุคันธ ี  ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   กรรมการ 
๔.๒๓  นางนงคนาฎ  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
๔.๒๔  นางอาธัญญา   วรพฤกษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  

๕.  คณะกรรมการฝายเกียรติบัตร  มีหนาทีร่ับรายงานผลการแขงขันตรวจสอบรายชื่อและจัดพิมพ  
เกียรติบัตร  จัดเรียงลําดับเกียรติบัตรและดําเนินการมอบใหแกผูเขารวมแขงขันจนสําเร็จลุลวงประกอบดวย 
 ๕.๑ นางสุพรรณ ี   สิงหเทศ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ            ประธานกรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๒ นางปรีญา  ออนสูง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 ๕.๓ นางสาวรัตนาภรณ  หนแูกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๔ นางสาวเยาวรัตน ฉายประชีพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 ๕.๕ นางสาวเกสร  เพ็ชรหนนู นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 ๕.๖ นางกัณณณชิฐา ธนัชโอฬารบุตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ 
 ๕.๗  นางศิริพร      ธรรมชาต ิ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ       กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๘  นางสาวเรวดี    สุขเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๙  นายชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ      กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๑๐  นางนวพร  ผอมดํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๑๑  นางนงคนาฎ  ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ       กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๕.๑๒  นางศริพิร   ศิริคุณ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
๕.๑๓  นางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช เจาหนาที่ธุรการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ 

  
      /๖.คณะกรรมการฝายอาหาร... 
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๖.  คณะกรรมการฝายอาหาร  มีหนาที่จัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่มให

คณะกรรมการและแขกผูมีเกียรติ  และจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มใหแกนักเรียน  เยาวชนผูเขารวมแขงขัน 
ประกอบดวย 

๖.๑ นางแสงจันทร  มิตรกูล  ผูอํานวยการโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา   ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางสุธิดา  ธุวนิมิตรกุล  ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา     กรรมการ 
๖.๓ นางกาญจนา  บุญเรือง  ครู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา     กรรมการ 
๖.๔  นางบุญยืน   เลี้ยงสกุล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖.๖  นางธนวรรณ   เภรีฤกษ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖.๗  นางนงนภัส  ปรชีารัตน  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖.๘  นางพวงเพ็ญ  จิตรจํานอง    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

              สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๖.๙  นางสุวคนธ  บัวรัตนกาญจน       นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กรรมการและผูชวยเวลานุการ 

 

๗.  คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ   มีหนาท่ี  อาํนวยความสะดวกในการวางแผน  การใชงบประมาณ 
จัดเตรียมเอกสาร  ใหคําปรึกษาแนะนําการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ   เอกสารทางการเงินและพสัดุ  
ประกอบดวย 

๗.๑  นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร รองศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช      ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางจุฑารัตน  มานะชนม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช  . 
๗.๓  นายธานัท   ธนะเตชะสนิท เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน     กรรมการ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
๗.๔  นางสาวดาวรุณ ี มีแสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
๗.๕  นางสาวสรวีย  มูสิกะ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

๘.  คณะกรรมการฝายสรุปและรายงาน  มีหนาที่  สรางเครื่องมือ  จัดทํารูปแบบการประเมินสรุป  
สังเคราะห  วิเคราะหขอมูลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมจนแลวเสร็จ ประกอบดวย 
 ๘.๑ ดร.กิตติกร  คัมภีรปรีชา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล  ประธานกรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘.๒ นายเผชิญ   อุปนันท  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ              กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘.๓ นางสาวศิริมนต  ชิณวงศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  
       /๘.๔ ดร.เกศกนก... 
 



-๘- 
 

๘.๔ ดร.เกศกนก  ณ  พัทลุง  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช       

๘.๕  นางจิราพร ชิณวงศ    ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ       กรรมการ 
          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๘.๖  นางนวพร  ผอมดํา  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘.๗  นางแสงจันทร  นาคปลัด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 ๙. คณะกรรมการฝายพิจารณาอุทรณ มีหนาที่รับเรื่องวินิจฉัยอุทรณ และมีมติ ทั้งนี้มติของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทรณใหเปนที่สุด ประกอบดวย 
 ๙.๑ นายสมพร  ญาณสูตร ผอ.รร.วัดพระมหาธาตุ   ประธานกรรมการ 
     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ 

๙.๒ นายวิลาศ  ชูชวย  ศกึษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
     ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙.๓ นายเสถียรวัฒน  มูสิเกิด นิติกรชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
     ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

                      ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง ปฏบิัติหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย เปนดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

            ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง     ณ    วันที ่  ๑๑    เดือนกันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      


