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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต ๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

“งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.ตรัง เขต  ๒ “ ครั้งที่ ๑๕  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง  โดยน าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบสาน
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี ของการจัดงาน  มีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการ 
และเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  โดยการยึดมั่นในพระปณิธาน
ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖  “ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแนะน าชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น  ได้เอาใจใส่ฝึกหัด
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพ่ือจะกันเด็กทั้งหลายพากันนิ ยมในการเป็นเสมียน  หรือ                     
เข้าท าราชการให้น้อยลง”  และในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้ประกาศจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้ งที่  ๖๙   โดย ให้ มี การแข่ งขัน ระดับกลุ่ ม โรงเรียน   ระดับ เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษา ระหว่างเดื อน                      
สิ งหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒   และระดับชาติ  ( ๔  ภูมิภาค)  ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒                             
ถึงเดือน มกราคม ๒๕๖๓  ส าหรับระดับชาติ (ภาคใต้) จัดระหว่างวันที่  ๖ – ๘ มกราคม ๒๕๖๓  ทั้งนี้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ ได้ด าเนินการจัดงานวิชาการ มาอย่างต่อเนื่อง   โดยใช้
กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันเป็นไปตามประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นประจ าทุกปี   
                     เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  ๒  ได้จัดโครงการ “สานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน สพป.
ตรัง เขต ๒” ครั้งที่  ๑๕ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ขึ้น ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  บริเวณ                    
หน้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์  โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา  และโรงเรียนห้วยยอด  มีรูปแบบ
และวิธีการจัดแข่งขัน  ในระดับเครือข่ายสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใต้ค าขวัญ “สานฝัน               
สานปัญญา  พัฒนาเด็กตรัง  รวมพลังสูสากล”  มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถ
ของนักเรียน   ๑๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
นักบินน้อย สพฐ.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ (ดนตรี, ทัศนศิลป์, 
นาฏศิลป์)  ภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี   การศึกษาระดับปฐมวัย  
และการศึกษาพิ เศษ(โรงเรียนเรียนรวม)  ในทุกระดับชั้น   โดยใช้ เกณฑ์การแข่งขันตามประกาศ                              
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกประการ   (https://www.sillapa.net/home/ 

https://www.sillapa.net/home/


๒ 

 

       เพ่ื อ ให้ การด า เนิ น งานจัดการแข่ งขั นทั กษะและความสามารถนั ก เรียน เป็ น ไป                  
ด้วยความเรียบร้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียนดังนี้   

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุน  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุปสรรค               

ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ประกอบด้วย 

๑. นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต  ๒  ประธานกรรมการ 

๒. นายดุสิต     ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ รองประธานกรรมการ 

๓. นางอรัญญา  ณ ถลาง รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ รองประธานกรรมการ 

๔. นายเอกรัฐ  สมจิต รองผู้อ านวยการ สพป.ยะลา เขต ๑ 

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕.  นายเจริญ   เกลาเกลี้ยง ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 

๖. นายชัยวัฒน์    ทองสุข ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 

๗ นางจ าเรียง  ทองสุข  รก. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๘. นายอดิศร    แก้วเซ่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

๙. นางนันทิดา   รักษ์นุ้ย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 

๑๐. นายรัชพล   มณีบุตร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

๑๑. นายปรีชา  ยอดยิ่ง ผู้ประสานงาน ระดับอ าเภอห้วยยอด   กรรมการ 

๑๒. นายจ านง  สุนทรเต็ม ผู้ประสานงาน ระดับอ าเภอกันตัง กรรมการ 

๑๓. นายสมควร  จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอ าเภอสิเกา กรรมการ 

๑๔. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอ าเภอวังวิเศษ กรรมการ 

๑๕. นายไพรัตน์  สามัคคี ผู้ประสานงาน ระดับอ าเภอรัษฎา กรรมการ 

๑๖. นายชลอ  ลัคนาวิวัฒน์        ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง    กรรมการ 

๑๗. นายอัมพร  หาขุน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี กรรมการ 

๑๘. นายอนันต์  นกแก้ว ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอุดรวิทย์ กรรมการ 

๑๙. นายสุรินทร์  ส่งแสง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง กรรมการ 

๒๐. นายสุวิทย์   ฤทธิ์เสนี ประธานเครือข่ายสถานศึกษากันตัง กรรมการ 

๒๑. นายสมหมาย  สุนทรเต็ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาบรูพาศึกษา กรรมการ 

๒๒. นายก าจัด   จังเม่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน กรรมการ 

๒๓. นายวิเพลิน  ชุมพล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสายน้ าตรัง กรรมการ 



๓ 

 

๒๔. นางสาววิมาลา  ทองหนู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ กรรมการ 

๒๕. นายสุรชัย  ชูกระชั้น ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน กรรมการ 

๒๖. นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวังวิเศษ กรรมการ 

๒๗. นายสมพงษ์  เจือกโว้น ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ กรรมการ 

๒๘. นายกมล  เหมือนจิตต์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาผดุงวิทย์  กรรมการ 

๒๙. นายดุสิต  แก้วระยับ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาเรืองวิทย์ กรรมการ 

๓๐. นางสาวจริน  ปักษี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 

๓๑. นายแสวง    ศรีพะเนิน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๓๒. นางวัลภา  จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

๓๓. นางจุเรียม  ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๔. นายสัมพันธ์   เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๕. นางส าอาง  ยอดทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๖. นางสาลี   ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๗. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓๘. นางสาวบุษบา  สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน มีหน้าที่ วางแผนและเตรียมการจัดการแข่งขัน เช่น
จัดท าตารางการแข่งขัน  ร่างค าสั่ง   ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้               
ในการแข่งขัน  การตัดสินและประกาศผลการแข่งขัน  รายงานผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 

๑. นายประจักษ์   ช่างเรือ        ผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นายดุสิต     ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒   รองประธานกรรมการ 
๓. นางอรัญญา  ณ ถลาง รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
๔. นายเอกรัฐ  สมจิต รอง ผอ.สพป.ยะเลา เขต ๑ 

ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ 
รองประธานกรรมการ 

๕. นายเจริญ   เกลาเกลี้ยง ผอ.การกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
    

๖. นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ 
การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

๗. นางณฐวรกร   รักนาย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

    



๔ 

 

๘. นางจรรยา     ใส้เพ้ีย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๙. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา  และกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
(สาระการด ารงชีวิต, เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา    

กรรมการ 

๑๐. นายประยม   แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๑๑. นายอาฒยะ  บัวเพชร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ระดบัประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา  ศิลปะ (ดนตรี) ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา  และกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน ระดบั
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา    

กรรมการ 

๑๒. นางสาววิชชุดา  เรืองพุฒิ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พฒันาวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ (นาฏศิลป์) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   และการศึกษา
ปฐมวัย 

กรรมการ 

๑๓. นายมนพันธ์  ตั้งค า ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ           
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา         
ระดับประถมศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้นักเรียน    
ระดับประถมศึกษา  

กรรมการ 

๑๔. นางสาวสุเมตตา  คงสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการ           
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ
เรียนรวม 

กรรมการ 

๑๕. นายดุสิต  แก้วระยับ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
๑๖. นางสาวสิริขวัญ  ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย กรรมการ 
๑๗. นายสธร  พรมชู ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 
กรรมการ 

๑๘. นางละออง  ล่องแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๑๙. นายปรีชา  ยอดยิ่ง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 
 

กรรมการ 
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๒๐. นางวิภาวัลย์  รอดริน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๒๑. นายวิเพลิน  ชุมพล ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๒๒. นางสาวกาญจนา  เต็งรัง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๒๓. นายทรงวิทย์  อาจหาญ  
 

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๒๔. นางฐิติยา  คงเอียด กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๒๕. นางทิพวรรณ  จันดี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา  

กรรมการ 

๒๖. นางสาวจีรนันท์  ขาวเชื้อ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัประถมศึกษา 

กรรมการ 

๒๗. นายฉลอง  ศาสนาอภิชาติ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๒๘. นางอุษา  สินกั้ง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์  ระดบัมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๒๙. นายสุธรรม  หาขุน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๐. นางสาวจันทรา  อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๑. นายพรชัย  ดาบทอง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๓๒. นางกนกกร  พงศ์ยี่ล่า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๓๓. นายภูวดล  เม่งช่วย ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระทัศนศลิป์)  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๔. นางสาวสาริศา เกียรติเมธา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระทัศนศลิป์)  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๕. นายสถาพร  ไทยกลาง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระทัศนศลิป์)  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๓๖. นายสมหมาย  ทองแป้น กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระทัศนศลิป์)  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 
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๓๗. นางสาวละมัย  แป้นจุลสี ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี )  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๘. นายประสาร  ทองปรวน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี )  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๓๙. นายอนุชิต  พงค์เกื้อ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี , สาระนาฏศิลป์)   
ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๔๐. นายวรยุทธ  รักสิทธิ    กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระดนตรี )  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๔๑. นางฤทัย  ช่วยหนู ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระนาฏศิลป์)  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๔๒. นางสมถวิล  นาพอ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระนาฏศิลป์)  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๔๓. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ (สาระนาฏศิลป์)  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๔๔. นายจ านง  สุนทรเต็ม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๔๕. นางนาตยา  รักเกต กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๔๖. นายสุรินทร์  ส่งแสง ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 
 

กรรมการ 

๔๗. นางนิษฐา  อุ๋ยเล่งจ๋วน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๔๘. นายอนันต์  นกแก้ว ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการด ารงชีวิต)  ระดับ
ประถมศึกษา 

กรรมการ 

๔๙. นางศิริลาวัลย์  แก้วระยับ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการด ารงชีวิต)  ระดับ
ประถมศึกษา 

กรรมการ 

๕๐. นายสุวิทย์  ดาวังปา ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการด ารงชีวิต)  ระดับ
มัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๕๑. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระการด ารงชีวิต)  ระดับ
มัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๕๒. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี)  ระดับ
ประถมศึกษา 

กรรมการ 
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๕๓. นายสุรชัย  ทองอ่อน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี)  ระดับ
ประถมศึกษา  

กรรมการ 

๕๔. นางอรทัย  เกิดภิบาล ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี) ระดับ
มัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๕๕. นายเกียรติศักดิ์  บัณฑิต กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้การงานอาชีพฯ (สาระเทคโนโลยี)  ระดับ
มัธยมศึกษา  

กรรมการ 

๕๖. นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๕๗. นางสาวคัณฑมาศ  บญุรักษา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๕๘. นายสมควร  จันทร์เพ็ชร ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๕๙. นางสาวเกศริน ชนะกุล กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๖๐. นายเคลือบ   เผือกจีน ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ระดบัประถมศึกษา 

กรรมการ 

๖๐. นายราชันย์   ทิพย์จันทา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

กรรมการ 

๖๒.
. 

นางสาวณัฐญาภรณ์                    
              งามวิริยะรัตน์ 

ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ระดบัมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๖๓.
. 

นายสุวิชา  คีรีรัตน์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา 

กรรมการ 

๖๔. นางสาวอรุณศรี  เที่ยงธรรม ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ                        
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม   

กรรมการ 

๖๕. นางอุไรวรรณ  ทองในแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการ          
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

กรรมการ 

๖๖. นายแสวง    ศรีพะเนิน ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๖๗. นางวัลภา  จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๖๘. นางจุเรียม  ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๖๙. นายสัมพันธ์   เซ่งหลี่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๗๐. นางส าอาง  ยอดทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๗๑.  นางสาลี  ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๗๒. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

    



๘ 

 

๗๓. นางสาวบุษบา  สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๗๔. นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโณ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน    มีหน้าที่วางแผน  เตรียมสถานที่แข่งขัน  และเตรียมการจัดการแข่งขัน  
ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน ตามประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่  ๖๙    ปีการศึกษา ๒๕๖๒  พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ที่ใช้ ในการแข่งขัน  ตัดสินและ
ประกาศผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน และน าแบบบันทึกผลการแข่งขัน    ไปมอบให้คณะกรรมการ
รับรายงานผล เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป ประกอบด้วย    
           

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคผนวก ก 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคผนวก ข 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคผนวก ค 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคผนวก ง 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา   ภาคผนวก จ 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษา) ภาคผนวก ฉ 

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี ) ภาคผนวก ช 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์ ) ภาคผนวก ซ   

๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ภาคผนวก ฌ   

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ภาคผนวก ญ   

๑๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ภาคผนวก ฎ   

๑๒. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ภาคผนวก ฏ   

๑๓. การศึกษาปฐมวัย ภาคผนวก ฐ   

๑๔. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ภาคผนวก ฑ   
 

๔. คณะกรรมการติดตามการแข่งขันทักษะวิชาการประจ าศูนย์สาระการเรียนรู้ และรับรายงานผล           
มีหน้าที่ ติดตาม ให้ค าปรึกษา  และแก้ปัญหาในการจัดการแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์ 
ยุติธรรม   พร้อมจัดท าแบบรับรายงานผล  รับรายงานผลการแข่งขัน  จากคณะกรรมการอ านวยการของ    
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์  การกรอกคะแนนของ
คณะกรรมการตัดสิน   อนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน  ไปยังฝ่ายบันทึกคะแนน  ลงโปรแกรมการแข่งขัน 
ประกอบด้วย    
   

๑. นายประจักษ์  ช่างเรือ ผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ 

๒. นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒  รองประธานกรรมการ 

๓. นางอรัญญา  ณ ถลาง รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ 
 

รองประธานกรรมการ 



๙ 

 

๔. นายเอกรัฐ  สมจิต รองผู้อ านวยการ สพป.ยะเลา เขต ๑ 
ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ 

รองประธานกรรมการ 

๕. นายเจริญ  เกลาเกลี้ยง ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กรรมการ 

๖. นางสาวสุเมตตา  คงสง ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๗. นางจรรยา  ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒  กรรมการ 

๘. นางสาวอนุสนธิ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๙. นายประยม  แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๐. นายมนพันธ์  ตั้งค า ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๑. นางณฐวรากร   รักนาย ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๒. นางสาววิชชุดา  เรืองพุฒ ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๓. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว ศึกษานิเทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๔. นายอาฒยะ  บัวเพชร ศึกษานเิทศก์  สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ 

๑๕. นางสาวปิยะนุช  ช่างเรือ ครู โรงเรียนบ้านบางหมาก กรรมการ 

๑๖. นางจุเรียม  ลัคนาศิโรรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๑๗. นายสัมพันธ์   เซ่งหลี่  นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ  

๑๘. นางส าอาง  ยอดทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

๑๙. นางสาลี  ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

๒๐. นางทิพภาวัลย์  นาคช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
๒๑. นายแสวง  ศรีพะเนิน ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางวัลภา  จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาวบุษบา  สมาธิ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโณ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่  ให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าแนะน า  ในการจัดท าหลักฐาน      
   ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ  ประกอบด้วย 
 
 

๑. นายดุสิต  ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ ประธานกรรมการ 
๒. นางนันทิดา  รักษ์นุ้ย ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายนิวัติ   สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 
๔. นางสาวรติวรรณ  ศิรริังษ ี นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
๕. นางสมพร  จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ 

๖. นางณที  สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวสาริณี  ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางสาววนิชา สุวรรณรักษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐ 

 
 
 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

               ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๒   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศ สพป. ตรัง เขต ๒  ณ วันที่   ๒  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

“งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน  สพป.ตรัง เขต ๒”  ครั้งที่ ๑๕  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕   กนัยายน  ๒๕๖๒ 

 -------------------------------- 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคผนวก ก 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคผนวก ข 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคผนวก ค 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคผนวก ง 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ภาคผนวก จ 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -สาระทัศนศิลป์    ภาคผนวก ฉ 

๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -สาระดนตรี   ภาคผนวก ช 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ -สาระนาฏศิลป์  ภาคผนวก ซ   

๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ภาคผนวก ฌ   

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ภาคผนวก ญ   

๑๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ภาคผนวก ฎ   

๑๒. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ภาคผนวก ฏ   

๑๓. การศึกษาปฐมวัย ภาคผนวก ฐ   

๑๔. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ภาคผนวก ฑ   
 

 

------------------------------------- 

 

 


