
 
ประกาศสหวิทยาเขตระยอง ๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

............................................................. 
 ด้วยสหวิทยาเขตระยอง ๑ ได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘     
ให้ด าเนินการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนสหวิทยาเขตเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เพ่ือเป็น
ตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖  ณ  สนามกีฬากลาง  จังหวัดเพชรบุรี  ตามความแจ้งแล้วนั้น สหวิทยาเขตระยอง ๑ จึงได้ก าหนดให้
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถและการเผยแพร่ผลงานครู นักเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีวิชาการระดับสหวิทยาเขตต่อไป 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังนี้  
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
    ๑.๑ นายอภิสิทธิ์  รื่นจิตร ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘  ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายสมศักดิ์  ทองเนียม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ กรรมการ 
    ๑.๓ นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ กรรมการ 
    ๑.๔ นางสมพร  ฤทธาภรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ กรรมการ 
    ๑.๕ นายวิโรจน ์ บ ารุง  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม    กรรมการ 
    ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จังหวัดระยอง 
    ๑.๖ นายนิยม  บุญญานาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   กรรมการ 
    ๑.๗ นายไพรัตน์  บุญศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่      

ประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขตระยอง ๑ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นายไพรัตน์  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู ่   ประธานกรรมการ 
     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑  
    ๒.๒ นายทวีสิทธิ์  อิศรเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 
     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศิลปะ 
     รองประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑   รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ นายวิโรจน์  บ ารุง   ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 



๒ 

 

     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ 
    ๒.๔ นายนิยม  บุญญานาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    ๒.๕ นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
    ๒.๖ นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
     ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    ๒.๗ นายบุญส่ง  สมุทรเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
     ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ๒.๘ นายชวลิต  ประทุมยศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า กรรมการ 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 
     ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    ๒.๙ นายสมศักดิ์  บุญสุทธิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู ่  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๑๐ นายฉลาด  สมพงษ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู ่     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก าหนดนโยบายในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ                
งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๓. คณะกรรมการด าเนินงานแข่งขัน ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นายไพรัตน์  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายวิโรจน์  บ ารุง   ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  รองประธานกรรมการ   
    ๓.๓ นายนิยม  บุญญานาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รองประธานกรรมการ   
    ๓.๔ นายทวีสิทธิ์  อิศรเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
    ๓.๕ นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
    ๓.๖ นายบ ารุง  ชูประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
    ๓.๗ นายชวลิต  ประทุมยศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า กรรมการ 
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า 
    ๓.๘ นายบุญส่ง  สมุทรเสน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
    ๓.๙ นายธวัชชัย  สุวรรณาคะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
    ๓.๑๐ นายมนตรี  ชัยลิ้นฟ้า  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
    ๓.๑๑ นายจามร  วาจาสิทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
    ๓.๑๒ นายเตชาชัย  ศรีพิจารย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอัญสัมชัญระยอง  กรรมการ 
    ๓.๑๓ นางเซอร์จีนา  ชมไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
    ๓.๑๔ นายสมศรี  แก้ววัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนกวงฮ้ัว   กรรมการ 



๓ 

 

    ๓.๑๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนอรวินวิทยา โรงเรียนอรวินวิทยา    กรรมการ 
    ๓.๑๖ผู้อ านวยการโรงเรียนวิบูลวิทยา โรงเรียนวิบูลวิทยา    กรรมการ 
    ๓.๑๗ นางอรวรรณ  พันธุปาล  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล  กรรมการ 
    ๓.๑๘ นายโสภิต  ฉายะสถิตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสองภาษาระยอง  กรรมการ 
    ๓.๑๙ นายณัฐณรงค์ เปี่ยมพงศ์สานต์   ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง กรรมการ 
    ๓.๒๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง   กรรมการ 
    ๓.๒๑ นางสาวอรอนงค์ มงคลธนวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนเวชศึกษา  กรรมการ 
    ๓.๒๒ นายมานิตย์  จันวัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
    ๓.๒๓ ผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   กรรมการ 
    ๓.๒๔ ผู้อ านวยการโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด   กรรมการ 
    ๓.๒๕ นายฉลาด  สมพงษ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
    ๓.๒๖ นายสุเทพ  ช านาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
    ๓.๒๗  นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
    ๓.๒๘ นางสาวสุรีย์  ใบบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
    ๓.๒๙ นายประกอบ  พร้อมเพรียง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
    ๓.๓๐ นางศรีวิไล  เพียรพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการ 
    ๓.๓๑ นางนภัสสร  บุรารัตนวงค์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า กรรมการ 
    ๓.๓๒ นางสุภาวดี  ปิติทานันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
    ๓.๓๓ นางออมทรัพย์ ค าทองแก้ว รก. รอง ผอ. โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
    ๓.๓๔ นายศักดิ์ชัย ชุติมานุกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
    ๓.๓๕ นางอัจฉรา  นิตยวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
    ๓.๓๖ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง   กรรมการ 
    ๓.๓๗ นางสาวศรีเพ็ญ  แสงสง่าพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
    ๓.๓๘ นางสาววนิตา  แก้วพิภพ    ครโูรงเรียนกวงฮ้ัว    กรรมการ 
    ๓.๓๙ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนอรวินวิทยา    กรรมการ 
    ๓.๔๐ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนวิบูลวิทยา    กรรมการ 
    ๓.๔๑ นางเสาวรักษ์  วงษ์ศรีรักษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล  กรรมการ 
    ๓.๔๒ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนสองภาษาระยอง   กรรมการ 
    ๓.๔๓ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูส์ระยอง  กรรมการ 
    ๓.๔๔ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง   กรรมการ 
    ๓.๔๕ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา   กรรมการ 
    ๓.๔๖ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   กรรมการ 



๔ 

 

    ๓.๔๗ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   กรรมการ 
    ๓.๔๘ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุด  กรรมการ 
    ๓.๔๙ นางสันทนี  อิทธิพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
    ๓.๕๐ นางรัศมี  สมชาติ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
    ๓.๕๑ นายเด่นชัย   วงศ์บ้านดู่      ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
    ๓.๕๒ นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
    ๓.๕๓ นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
    ๓.๕๔ นางยุวดี  วงษ์สว่าง  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
    ๓.๕๕ นางสุเนตรตา  ศรีสุข  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
    ๓.๕๖ นายฉลอง  โตสวัสดิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการ 
    ๓.๕๗ นางอนุตรา  บุญเพ็ชร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการ 
    ๓.๕๘ นายสมศักดิ์  บุญสุทธิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการและเลขานุการ 
    ๓.๕๙ นายฉลาด  สมพงษ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๐ นายวัชรินทร์  เนียมอ่ิม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๑ นางสุวิมล  พูลมี  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๒ นางนิภาพัณณ์  บุญคง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๓ นางอรอุมา  รัตนวิจิตร  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๔ นางกาญจนา  ประสิทธิแพทย์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๖๕ นางสาวเกศร  จันทรก าเหนิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๕๖ 
คัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตระยอง ๑   ๘ กลุ่มสาระการเรียน ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนตัวแทนเสนอประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑ และส่งข้อมูลตัวแทน
นักเรียนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป 
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย  
    ๔.๑   นางศรีประภา  มีมงคล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่  ประธานกรรมการ 
    ๔.๒   นายอนันต์ เลาหทวีกูล      รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
    ๔.๓   นางกฤตติกา  เบญจมาลา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
    ๔.๔   นายมานพ  วงษ์พิทักษ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
    ๔.๕   นายวิรัช  เปยะกัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
    ๔.๖   นายปราโมทย์   กอบพิมาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
    ๔.๗   นายบัญชา  จันมาค้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
    ๔.๘   นางวนิดา  ใบโพธิ์                รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา                            กรรมการ                               



๕ 

 

    ๔.๙   นายวิชาญ หมื่นพวง        หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
    ๔.๑๐ นายสมยศ  อึ้งเกลี้ยง  หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
    ๔.๑๑ นายพีระ   อานมณี          หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
    ๔.๑๒ นายปณวัตร  หาญณรงค์  หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
    ๔.๑๓ นายพุฒิพงศ์  บุญคง  หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
    ๔.๑๔ นายบัญชา  จันมาค้อ  หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
    ๔.๑๕ นายชยพล  วีประภาวัชร  หัวหน้างานอาคารสถานที่โรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการและ 
            เลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสถานที่การแข่งขัน จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ก าหนด
ห้องในการน าเสนอผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดหา
สื่ออุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการแข่งขันทักษะวิชาการการให้เรียบร้อย 

 ๒. จัดตั้งป้ายนิเทศแผนผังห้องการแข่งขันและป้ายการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปี ๒๕๕๖
“การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต
ระยอง ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้........................” 
๕. คณะกรรมการจัดสถานที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    ๕.๑ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ ประกอบด้วย 
 ๑. นางศรีประภา  มีมงคล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณรงค์  บริบูรณ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓. นายณรงค์  ชมเกษร  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๔. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

๕. นักการภารโรงและแม่บ้านโรงเรียนวัดป่าประดู่ทุกคน   กรรมการ 
 ๖. นายชยพล  ลีประภาวัชร ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที่  ๑. จัดเตรียมสถานที่การประกวดการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา การประกวดโครงงาน การประกวด
แอโรบิก และจัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียนตามเวลาและสถานที่ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
     ๒. จัดเตรียมห้อง ๗๒๐๕ ตอบปัญหาสุขศึกษาระดับ ม.ต้น จัดเตรียมห้อง ๗๒๐๔ ตอบปัญหาสุขศึกษา
ระดับ ม.ปลาย จัดเตรียมห้อง ๗๒๐๓ การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น จัดเตรียมห้อง ๗๒๐๒ 
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย จัดเตรียมโรงพลศึกษาประกวดแอโรบิก 
     ๓. จัดเตรียมชุดเครื่องเสียงในการแข่งขันแอโรบิกและอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้เรียบร้อย 
    ๕.๒ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนบ้านค่าย ประกอบด้วย 
 ๑. นางกฤตติกา  เบญจมาลา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นายส าเนียง  เจริญกิจ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 



๖ 

 

 ๔. นายวรวุฒิ  ค่อมสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๕. นายอดุลย์  บุญเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

๖. นายศิริพงษ์  เงินบุคคล ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๗. นักการและแม่บ้านโรงเรียนบ้านค่ายทุกคน    กรรมการ 

 ๘. นายสมยศ   อ้ึงเกลี้ยง  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๓ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ประกอบด้วย 
 ๑. นายอนนัต์ เลาหทวีกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒. นางทองบิน จรุงวงศ์เสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางนิศา มีมงคล         ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นายวิชาญ หมื่นพวง             ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม           กรรมการ 
 ๕. นางสาวจันทา จ าปีกลาง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคล        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๗. นายพนม ศิลาแลง               ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม              กรรมการ 

๘. นักการและแม่บ้านโรงเรียนระยองวิทยาคมทุกคน    กรรมการ 
 ๙. นางบุณยวีย์ อวยสวัสดิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๔ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. นายมานพ  วงษ์พิทักษ์        รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นายสมยศ  เทียมเพ่ือน  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 

๔. นายอรรถพล  วงศ์บุปผา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๖. นายจักรี  ถิ่นพุดซา  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๗. นางสาวอาภาพร  ห่วงมาก ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๘. นางสาวธารทิพย์  อุปไชย ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๙. นางวิไลวรรณ  ชุติมานุกูล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพรเพ็ญ  เจียมอนุกูลกิจ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๑. นางล าไย  รัสมี  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๒. นางศิประภา  เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ   

๑๓. นายพีระ   อานมณี          ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๕ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิรัช  เปยะกัง  รองผู้อ านวยการเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายปณวัตร  หาญณรงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ 



๗ 

 

 ๓. นายศุภกิจ  บรรจงจิตต์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ 
 ๔. นายงาม  เรือทะมิน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ 
 ๕. นายดนุพล  นิคมคาย  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ 

๖. นักการและแม่บ้านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยองทุกคน  กรรมการ 
 ๗. นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๖ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประกอบด้วย 
 ๑. นายปราโมทย์  กอบพิมาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธาน 
 ๒. นายเอกราช  ปุ่งค าน้อย ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๓. นายเทวัญ  นราธาวา  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๔. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 

๕. นายโกศล  มั่นจิต  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นายวีรวัฒน์  มงคลากร ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๗. นายแมนสรวง  เมนะเนตร ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๘. นายวรายุทธ  สาระค า  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๙. นายสรเพชร  บัวสุข  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๑๐. นายพลพจน์  ชูเชิด  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๑๑. นายคมสันต์  จงแจ่มใส ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๑๒.สภานักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร    กรรมการ 

 ๑๓.นายพุฒิพงศ์  บุญคง  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.๗ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า ประกอบด้วย 
 ๑. นายบัญชา  จันมาค้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนระยองวิทยา ปากน้ า ประธานกรรมการ 

๒. นางอนุตรา  บุญเพ็ชร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา  วงษ์ภักด ี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า กรรมการ 
๔. นักการแม่บ้านโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ทุกคน   กรรมการ 
๕. นางนิธินาถ  ล้อสินค า  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการและเลขานุการ 

    ๕.๘ คณะกรรมการสถานที่โรงเรียนนิคมวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. นางวนิดา  ใบโพธิ ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นายมิตร  โทบุร ี  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๓. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัต ิ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๔. นายชูชีพ  ทองภู่  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน ์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๖. นายธีรชัย  ชุมชื่น  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 



๘ 

 

๗. นักการแม่บ้านโรงเรียนนิคมวิทยาทุกคน     กรรมการ 
    หน้าที่  ๑. จัดเตรียมห้องแข่งขัน โต๊ะ ส าหรับรับลงทะเบียน สถานที่รับประทานอารหาร 
    ๒. จัดท าป้ายเวทีการแข่งขันตามที่ศูนย์ฯ ก าหนด 
    ๓. จดัเตรียมเครื่องเสียง ไมค์โครโฟนและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่จ าเป็นในการแข่งขันให้
เรียบร้อย 
    ๔. อ่ืนๆ ตามที่ศูนย์ขอความร่วมมือ  
๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขัน ประกอบด้วย 
    ๖.๑ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสมศักดิ์  บุญสุทธิ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบรรเลง  ทิมธรรม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓. นางพรพรรณ  โมกระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๔. นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๕. นายบัญชา  โมทอง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๖. นายอ านวย  มณีวงษ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๗. นายสกนธ์  เพ็ชรรัตน์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวัดป่าประดู่ทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๖.๒ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนบ้านค่าย ประกอบด้วย 
 ๑. นางกฤตติกา  เบญจมาลา   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจินตนา  เอ่ียมก าแพง ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นายกัณชัย  จอมทะรักษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านค่าย กรรมการ 
 ๔. นายอดุล  บุญเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๕. นางมาลี  เพ่ิมทอง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านค่าย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๖.๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิศากร  สนศิริ        รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอารยา  การควรคิด ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นางเกษศิรินทร ์ตั่นเล่ง        ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ  

๔. นางสาวสุดาพันธ์  สวนสวรรค์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางวัลภา  เหล็กผา  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๖. นางกรรณิการ์  ผิวละออ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๗. นายนที  ทวีโรจน ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๙ 

 

 ๘. นายสันต์  สุขสวสัดิ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๙. นายอนุชิต  สุกกสิ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๐. นายอภิศักดิ์  ดอนพนัส ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการเลขานุการ 
 ๑๑. นางวัลภา  เหล็กผา  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๖.๔ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ ระยอง ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุรินทร์  บ ารุงรักษ์ ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๓. นายชนาธิป  ปะทะดวง ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๔. นายสุรพงษ์  คชรินทร์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๕. นายงาม  เรือทะมิน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองทุกคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๖.๕ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายปราโมทย์  กอบพิมาย รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
 ๓. นายอานนท์   รุ่งโรจน์สารทิศ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   กรรมการ 
 ๔. นายธงไท  จันเต  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

๕. นางปวริศา  แก้วพิลา   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๖. นางสาวนิตยา  ภูมี    ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๗.นางมยุรี  อาจทวีกุล  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๘. นักเรียนงานประชาสัมพันธ์     นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

 ๙. นางรุ่งฤดี  วันชัย    ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
    ๖.๖ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนระยองวิทยาคม 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายอนันต์ เลาหทวีกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกุมารี แย้มศรี   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
 ๓. นางสาวสถาพร บุตรใสย์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางสาวฟ้าสวย สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นายมงคลวัฒน์ ดีโนเบรกา       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม            กรรมการ 
 ๖. นางศันสนีย์ สมาธิวัฒน์          ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม            กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคมทุกคน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๐ 

 

        ๖.๗ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า 
ประกอบด้วย 
 ๑. นายบัญชา   จันมาค้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอนุตรา  บุญเพ็ชร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 

๓. นางสาวณัฏฐณิชา สายป่าน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
๔. นางมัจฉา  กุนาค า  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการและเลขานุการ 

     ๖.๘ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ โสตทัศนศึกษา และบันทึกภาพการแข่งขันโรงเรียนนิคมวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุภาวดี  ปิติทานันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัต ิ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 

๓. นายปิยะ  มีนา  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
๔. นายปรีชาพล  ทองภู่  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
๕. นายปริวรรษ  วงค์แสงค า ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

    หน้าที่  ๑. ประชาสัมพันธ์การระหว่างการแข่งขันการคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตระยอง ๑                
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ส าหรับศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์, ศิลปะ ,ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

    ๒.  ประชาสัมพันธ์การระหว่างการแข่งขันการคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตระยอง ๑                
ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ส าหรับศูนย์ภาษาไทย ,สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และคณิตศาสตร์ 
     ๓. บันทึกภาพและเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในวันเสาร์ที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖            
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ให้เรียบร้อย  
๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
    ๗.๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนวัดป่าประดู่  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอนุกูล  มานะวรพงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจงรักษ์  บุหงารัตน์   นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 ๓. นายณัฎฐ์  สาแก้ว   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๔. นายณธร  อรุณเวสสะเศรษฐ  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๕. นางสาวชนัดดา  สุขขา   ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
 ๖. นางสาวกิตติมา  สว่างกัลป์  ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านค่าย  ประกอบด้วย 
 ๑. นางอุบลรัตน์  ฆวีวงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวิไล  สัทธาผล   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
 ๓. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง  พนักงานราชการ    กรรมการ 



๑๑ 

 

 ๔. นางสาวบุญหลง  ศรีชมพู  เจ้าหน้าที่ส านักงานโรงเรียนบ้านค่าย กรรมการ 
 ๕. นางชนธิชา  ส าเร็จผล   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๖. นางศศินุช  พุ่มสวาท   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวกรรณทิมา  หวานระรื่น  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๘. นางชนิตา  แก้วประดับ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๓ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  ประกอบด้วย 

๑. นางภาวดี  วีรพันธุ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชาญชัย  ภิบาลกุล   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นางอ าพัน  สัจกุลชัยเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางล าไย  รัสมี   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางวิไลรัตน์  ลีลาคหกิจ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๖. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๗. นางเพ็ญจันทร์ ดวงสมร  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๔ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิรัช  เปยะกัง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุทิน  เวทวงษ์   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๓. นางสาวปริภัทร  บ ารุงรักษ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๔. นางสาววันเพ็ญ  ธูปอินทร์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๕. นางสาวเรวดี  วิจารี   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๕ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประกอบด้วย 

๑. นายศิริชัย  หอมดวงศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนงเยาว์  ภิญโญ   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุมาลี  แสงสี   เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
 ๔. นางสาววรรณภา  จ าปีสี  เจ้าหน้าที่การเงิน    กรรมการ 
 ๕. นางโสภิดา  หงส์เวียงจันทร์  เจ้าหน้าที่พัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 
    ๗.๖ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนระยองวิทยาคม ประกอบด้วย 
 ๑. นายสวงษ์  รักษาวงศ์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธาน 
 ๒. นางณิชาร์  คุ้มสวน       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสุพิชฌาย์  สวัสดิราษฏร์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางลักขณา  เพชรแก้ว    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวน้ าทิพย์  พลายน้ า  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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    ๗.๗ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า ประกอบด้วย 
๑. นางนภัสสร  บุรารัตน์วงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนระยองวิทยาคม ปากน้ า ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวมนัสนันท์  สิงหเขตรัตน์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๓. นางสาวณัชชาภัทร  จันทรส์ม  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๔.นางสาวงกิตติยา  เจริญวัย  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวเตือนใจ  วรภาพ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการและเลขานุการ 

    ๗.๘ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงเรียนนิคมวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. นางวนิดา  ใบโพธิ ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นางวรพรรณ  ลุนจักร   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 

๔. นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษา  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกุลริสา  นาคนวล  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัจฉริยา  วิเชียรแลง  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. เบิกจ่ายเงินและพัสดุ อุปกรณ์ประกอบการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อย 
  ๒. เบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถรับ – ส่ง ค่าเช่าชุดกิจกรรมให้เรียบร้อย 

๓. จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันส าหรับกรรมการและผู้เข้ารับการแข่งขัน 
  ๔. รับลงทะเบียนนักเรียนและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
  ๕. รับเงินค่าลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันคนละ ๑๐๐ บาทต่อ ๑ กิจกรรม 

๖. เบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และน้ าดื่ม 
   ๗. รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
   ๘. สรุปผลค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตระยอง ๑ ประกอบด้วย 
    ๘.๑ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายประกอบ  พร้อมเพรียง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  รองประธานกรรมการ 
     ๓. นางสันทนี  อิทธิพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
    ๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่าน ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาววีรัชญาน์  ทนทาน   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอนัญญา  ใจเฉื่อย  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
 ๓. นางพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า    กรรมการ 
 ๔. นางกฤติกา  ศรีเมือง     ครูโรงเรียนอรวินวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางภัทรา ขวัญทองห้าว    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ     



๑๓ 

 

 ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่าน ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
  ๑. นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวรรณา  ยิ่งดี   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๓. นางฉัตรอมร  คงธนาคมธัญกิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุชาดา ฮาดสม    ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
  ๕. นางศศิธร  นารินนท์   ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) กรรมการและเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
  ๑.  นางวิภาภรณ์  หิริโอตัปปะ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายส าเริง  เจริญผล   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๓.  นางสุดาพรรณ  สวนสวรรค์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔.  นางโสภี  วัฒนโยธิน   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
  ๕.  นางศรีวิไล  เพียรพิทักษ์  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ    

๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
  ๑.  นางจินพร เพ็ชรฉกรรจ์      ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายเทวา  ชื่นชู          ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
  ๓.  นางนิสา  พันธุ์เสือ          ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
  ๔.  นางปวริศา  แก้วพิลา        ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๕.  นางสาวณัชพร  บุบผาชาติ        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ     
 ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอรณี  ชั้งตั้งเติมพงษ์        ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวขวัญชนก  บุญเลิศ       ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔.  นางโชติกา  พลเยี่ยม    ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๕.  นางสิริกัญญา สมพงษ์       ครูโรงเรียนวัดป่าประดู ่   กรรมการและเลขานุการ    

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
  ๑.  นางวันเพ็ญ  บุญจันทร์        ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่     ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางอรพิน  คุ้มเดช   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม     กรรมการ 
  ๓.  นางสาวกิรณา  บุญรักษา     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการ 
  ๔.  นางทรรศสม  เพชรชมทรัพย์    ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
  ๕.  นางเต็มใจ  โม้สูงเนิน   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ    

๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวพิมพ์พนิต  ไชยวัฒน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 



๑๔ 

 

  ๒.  นางสาวสุภาภรณ์  ดีการ      ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
  ๓.  นางสาวกิรณา เข็มเพ็ชร์       ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการ 
  ๔.  นางเกษรินทร์  ตั่นเล่ง           ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๕.  นางธภิรา  ชีววราไชย           ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
  ๑.  นางนัฏฐภรณ์  แก่นสาร        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวสุวิชา  กุฏีศรี           ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
  ๓.  นางปัทมา  เจริญสุข          ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
  ๔.  นางสวิน ยมหา             ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
  ๕.  นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร           ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ     
   ๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
  ๑.  นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางรัตนมณี รมณียจิตโต  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
  ๓.  นางอรอุมา  เกตุสุวรรณ  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวภวิษย์พร ทรัพย์ชัชวาล   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวยุบล  เงินน้อย    ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
  ๑.  นางสาวอรนุช  สีสด   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางพรทิพย์  อมรพันธ์  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู ่   กรรมการ 
  ๓.  นางสาวประเทือง  สุขแสวง    ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๔.  นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์      ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ   
  ๕.  นางสาวสุดใจ กิจส าเร็จ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ    
๘.๒ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

๑.  นายบุญส่ง สมุทรเสน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสุภาวดี  ปิติทานันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓.  นายปิยะ  มีนา   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

    ๑. การแข่งขันอัจฉริยภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัจฉริยา  วิเชียรแลง  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 
๒.  นางอารี  สุวรรณลมัย   ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.  นางวนวรรณ  ไชยชนะ          ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๔.  นางสาวชัญญลัคน์  วงษ์เจริญเงินขาว ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๕.  นางสาวชนันดา  โตใหญ่ดี  ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 



๑๕ 

 

๖.  นางสาวเมธินี  เพชรคง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗.  นางนีรนุช  นลิพันธุ์    ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๘.  นางสาวนพมาส  โรตมนันทกฤติ ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๙.  นางสาวเรวด ี  วิจาร ี   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทรร์ะยอง  กรรมการ 
๑๐. นางนฤมล  ในทอง   ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๑๑. นายอ านาจ  สุปัฐ   ครโูรงเรียนกวงฮ้ัว   กรรมการ 
๑๒. นางจ าเนียร  วงศ์สุทธ ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๑๓. นางอุทยั  ธรรมมา   ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 

    ๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 
๑.  นายสมศักดิ ์ โสพัง    ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ   
๒.  นางปนัดดา  ทันตประเสริฐกุล  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ  

   ๓.  นางวราพร  หวานระรื่น   ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
  ๔.  นางนิตทิยา   แสงเชื้อพ่อ   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสุพัชรี  มาตวิเศษ   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๖.  นางปราณี  พราหมทัศ   ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 

   ๗.  นางรัตนา  สงสังข์    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
   ๘.  นางสาวสุจิตตา  แก้วปราณี   ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า กรรมการ 
   ๙.  นางสุภาภรณ์  ย่าพรหม  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
   ๑๐.นายณฐภณ  สุขสงวน  ครโูรงเรียนสองภาษาระยอง  กรรมการ 
   ๑๑. นางภาลัย  สิรีส ี   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 

  ๑๒. นางรุ่งนภา  ศรีวสุทธิ ์  ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลาขานุการ 

    ๓. การแข่งขันโครงงานประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 
๑.   นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษา  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นางสาวปัณรสี  ภิญโญ  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.   นางชนกนาถ  ลาดจ าปา  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๔.   นางสาวจุฑาลักษณ์   สังข์เกษม ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมมการ 
๕.   นางอโรชา  สาระชัย  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๖.   นางมัจฉา  กุนาค า  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการ 
๗.   นางสาวสุปราณี  ศรีวชิา ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๘.   นางสาวมนต์รวี   บรรจงจิตต์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง กรรมการ 
๙. นางสาวเสาวลักษณ์  โรมา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
๑๐.   นางกัลญา  มณีแจ่ม โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 



๑๖ 

 

    ๔. การแข่งขันโครงงานประเภททดลอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
๑.   นายทีปกร   แสงอินทร์  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นางนันทิยา เสวะกะ   ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.   นางสาวปวีณา  สระแก้ว   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๔.   นางวรรณภา  แก้วค า  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๕.   นายภีมม์  ยศเทียม   ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๖.   นางสาวนวลนภา   หวลถนอม  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๗.   นางสุทิน   เวทวงษ์   ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  กรรมการ 
๘.   นางสาวปิยะมาศ  บับพาน  ครโูรงเรียนกวงฮ้ัว   กรรมการ 
๙. นางอรอนงค์  สกุลกล้า   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุกัญญา  นวนบริบูรณ์   ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

    ๕. การแข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
๑.   นายธณัฏฐ์ฉรัชถ์   ยอดมาลี ครโูรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นางสาวเกตุวรี  ยศยิ่งยง  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.   นายประยูร  ค าภา   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 

 ๕.  นางสาววรรณา  ทองมณี ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุพัตรา  มงคลดี  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๗. นางนุชากร  ค าประดิษฐ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๘.  นางสาวพัชรภรณ์  ทาบุเรศ   ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. การแข่งขันโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาววิภาพรรณ   อุบล  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒.นางนพรัตน์   ครุฑเกิด   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายไพฑูรย์  สิงห์ตา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางมณธนา   มะหะหมัด ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า    กรรมการและเลขานุการ 
    ๗. การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประกอบด้วย 

๑. นายไชยนิเวศน์  ยิ้มขาว  ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒. นางนิธินาถ   ล้อสินค า   ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 

 ๓.  นางสาวสดายุรัตน์   รามัญวงษ์ ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๔. นายวชิรวิชญ์  โภคเกียรติพัฒนา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวณรงค์  จันทรมหา  ครโูรงเรียนบ้านค่าย     กรรมการและเลขานุการ 
    ๘. การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 

๑.  นางอ านวยพร  สืบเสนาะ  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 



๑๗ 

 

 ๒.  นางพรพรรณ   โมกระหงษ์  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓.  นางพัชรินทร์  ศรัณยุตม์  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๔.  นางพะเยา   บุญเกษม  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการ 
 ๕.  นายเอกราช  นวศรีพงศ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอตุสาหกรรม กรรมการ 
 ๖.  นางสาวมนัสนันท์   สิงหเขตรัตน์ ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
 ๗.   นางสาวธญัญลักษณ์  เลิศมศีิลศรัทธา   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง     กรรมการ 

 ๘. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๙.  นายสมภพ  เพ็งส้ม   โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

    ๙. การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 
๑.   นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นางสาวราตรี  หาญนอก  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓.   นางเยาวนารถ   สิงห์โต  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

๔.   นางสาววิไลลักษณ์  ดวงมาลัย  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการ 
๕.   นางสาวพรรณี   สุขประเสริฐ  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการ 
๖.   นางสาวพรธยา   จันทร์บุญ  ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๗.   นางสาวเรณู   พัฒนะแสง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๘.   นางสาวณัฏฐณิชา  สายป่าน  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๙.   นายโกศล  มั่นจิต   ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๑๐. นางณัฐรินทร์  ค าภักดี  ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพีรญา  เตชรัตน์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๑๑. นางหอมหวน  การสุวรรณ์  ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๐. การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
๑.   นางสาวกุลริสา  นาคนวล  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 

 ๒.   นางภพพร เผ่าพงษ์ช่วง  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓.   นางสาวสาวินี  บุญช่วยเหลือ  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

๔.  นางสาวศิริพร  ปาเชน  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๕.  นายวินัย  เมรุด   ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๖.  นางอุดมลักษณ์   นพพิบูลย์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๗.  นางสาวสุปราณี   กิตติวรเชฏฐ์  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
๘.  นางบุสรา   วงชาร ี   ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
๙.   นางสาวปิยทิพย์   เชียงอุทัย  ครโูรงเรียนสองภาษาระยอง  กรรมการ 
๑๐. นางปราณี   บัวผัน   ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 



๑๘ 

 

๑๑. นางศุภพิชญ์  พิทยธีราพงศ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
    ๑๑. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (ติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประกอบด้วย 

๑.  นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสุนันทา  เอ่ียมประเสริฐ ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

๓.  นายสันต์   สุขสวัสดิ ์   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวทิยา  กรรมการ 
๔.  นางดวงพรพรรณ   เขตสาคร  ครโูรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๕.  นายสราวธุ   แท่นจินดารัตน์  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๒. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกอบด้วย 

๑.  นางวรพรรณ   ลุนจักร  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุพลวัฒณ์  จันทร์คง  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

๓.  นางสาวมุทิตา  อดทน   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวทิยา  กรรมการ 
๔. นายชูชาติ  ปัญจเวทีกุล  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๕.  นางณัฏฐา  เมียงมาก  ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๓. การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑.  นายอนันต์  สัจกุลชัยเลิศ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวทิยา  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

 ๓.  นายจิรายุทธ เมียงมาก  ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๔. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (fantasy flying) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกอบด้วย 
 ๑. นายชัชวาลย์  ใหม่สวัสดิ ์  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

๒. นางปราญชลี   มะโนเรือง  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวทิยา  กรรมการ 
๘.๓ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิโรจน์  บ ารุง   ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุเทพ  ช านาญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
 ๓. นางรัศมี  สมชาติ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวพรทิพย์  พลาชีวะ  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเพ็ญจันทร์  ดวงสมร   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นางสาวนวลทิพย์  นวพันธุ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
 ๔. นางสาวเพ็ญจันทร์  บรรเทากิจ          ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 



๑๙ 

 

 ๕. นางจีราวดี  เกียรติกิติพงษ์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางนราศิริ  หมื่นจ านงค์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวันดี  ผึ้งผู้น า             ครูโรงเรียนวัดป่าประดู ่   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  วงศ์ขันธ์          ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
 ๔. นายจินต์ ยิ่งดี             ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางธันยนัน์  จันเต       ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
    ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางกุสุมา  เพ็ชรพิมาย             ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นางสุดตา  จ ารัสแนว   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๔. นายธีรพงศ  ทิพสอน     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๕. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
    ๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางปริภัทร  บ ารุงรักษ์   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเบญญารัศม ์ ลิ้มวิบูลย์พงศ์    ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓. นางวรางคณา  ชุมเสน   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
 ๔. นายสมชาย  หาญเศรษฐสุข           ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
 ๕. นางส าลี  นราธาวา   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางวีราภรณ์  จิรวรรณาภรณ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอารีย์  เสงี่ยมวงค์    ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นายสุรพงษ์  คชรินทร์     ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๔. นางกรรณิกา  เตียงทอง  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวศิริพร  แก้วกันหา   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.ปลาย 
ประกอบด้วย 
 ๑. นางณิชา  สันติมุนินทร์    ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒. นายบุรินทร์  บ ารุงรักษ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
 ๓. นางณัชพร  ดีบุบผา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔. นายกิติศักดิ์  ดีพื้น   ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
 ๕. นางนิศา  มีมงคล          ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 



๒๐ 

 

       ๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางนวลปรางค์  พูลกิจ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓. นางจารุวรรณ  ผิวค า   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการ 
 ๔. นางทรงศรี  รัตน์ปิยะภาภรณ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นางสาวธิพาภรณ์  อ่วมสั้น  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
 ๖. นางสาวปวริศา  เรืองภักดี  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวเตือนใจ  ชื่นศิริ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
       ๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นายชนารักศ์  พัฒนะมนตรี  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภาพร  เศรษฐไตรรัตน์  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายอลงกรณ์ อยู่เจริญ   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางเสาวนีย์  วงศ์อ้อย     ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่       กรรมการ 
 ๕. นางบุศรินทร์  ค ามฤทธิ์  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๖. นางรัชดาวัลย์  หิรัณยากาศ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๗. นางธนาภรณ์  โคตรนารา  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๔ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ประกอบด้วย 

๑. นายมนตรี ชัยลิ้นฟ้า     ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 

๒. นายศักดิ์ชัย  ชุติมานุกูล        รองผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวพรเพ็ญ  เจียมอนุกูลกิจ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี           ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 

๑   นางสาวบุญยเนตร  เพวงศ์    ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    ประธานกรรมการ 

๒. นางทรรศมน  อาจคงหาญ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 

๓. นายปณวัตร   หาญณรงค์           ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 

๔. นางสาวนิดา   ลอยละลิ่ว            ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

๕. นางกนิษฐา  ท่าสระ          ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 

   ๑. นางนิศาลัย   สงวนจิตร         ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

   ๒. นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิตร   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 

   ๓. นางสธุาทิพย์   มั่นใจ         ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

   ๔. นางจรรยาวรรธน์   จันทรภูมิ        ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 



๒๑ 

 

   ๕. นางสาวพัชราภรณ์   เอี่ยมละออง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 

   ๑. นางกาญจนา  ฉายารักษ์       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวศศิวิมล   เงางาม           ครูโรงเรียนบ้านค่าย     กรรมการ 

   ๓. นางสาวอรพิน  ปุญวัฒโฑ       ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

   ๔. นางอรปภา  สงวนกิจ               ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 

   ๕. นายอรรถพล   วงศ์บุปผา       ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย  ประกอบด้วย 

   ๑. นายวีรวัฒน์   เพ็ชรฉกรรจ์       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางพรรณี   ลาภเวท ี       ครูโรงเรียนบ้านค่าย     กรรมการ 

   ๓. นางสาวเสาวลักษณ์  รื่นมณี       ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

   ๔. นายเกษมพงษ์   ยอดรัก            ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 

   ๕. นางสาวพรเพ็ญ  เจียมอนุกูลกิจ   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันภาพยนตร์สั้น  ประกอบด้วย 

   ๑. นางวิไลภรณ์   จันหวาน       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     กรรมการ 

   ๓. นางพัชราภา   นาคคล้าย       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 

   ๔. นายวรนันท์   วรรณราศรี           ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 

   ๕. นายปิยพัทธ์   บุญประกอบ       ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครคุณธรรม  ประกอบด้วย 

   ๑. นายบุญเชิด   เกตุพุก       ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางมลทิพย์   ทองสุข               ครูโรงเรียนบ้านค่าย     กรรมการ 

   ๓. นางสุดารักษ์   อังกาบ       ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

   ๔. นางสาวศรัญญา  หมูสีโทน         ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

   ๕. นางสมพร   เบิดศรี        ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครประวัติศาสตร์  ประกอบด้วย 

   ๑. นายวิรัช   เครือทอง        ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี        ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 

   ๓. นายโกญจนาท  แสงกระจ่าง       ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

   ๔. นางชญาภา   บุญเลิศปฐวี          ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 

   ๕. นางสาวธารทิพย์   อุปะไชย       ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. ต้น  ประกอบด้วย 



๒๒ 

 

   ๑. นางกมลวัล  ยุวเสว ี        ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวสุเพ็ญณี  ไชยหอม         ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 

   ๓. นางอรทัย   ทองปาน       ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติระยอง  กรรมการ 

   ๔. ว่าที่ ร.ต. หญิงฐาณิตา  สว่างฉาย  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   กรรมการ 

   ๕. นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข       ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. ปลาย  ประกอบด้วย 

   ๑. นางสุกฤตาพร   วัดวัง       ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสาวรัตนา  ถาวร       ครูโรงเรียนบ้านค่าย     กรรมการ 

   ๓. นางสุนิสา  นิลฉว ี        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 

   ๔. นางสาวรมิดา  ธูปอินทร์       ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 

   ๕. นางล าไย   รัสม ี        ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาท  ระดับ ม. ต้น  ประกอบด้วย 

   ๑. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา  สาครพานิช    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     ประธานกรรมการ 

   ๒. นางนุชกานต์  รัตนศรีสขุ            ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 

   ๓. นางณิชาพร   เมืองศิริ            ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า     กรรมการ 

   ๔. นางจงจิตร์   เทินเทา            ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง        กรรมการ 

   ๕. นางสาวประภัย  จันเปรียง            ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดมารยาท  ระดับ ม. ปลาย ประกอบด้วย 

   ๑. นางอรุณวดี   ทิพนาค   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     ประธานกรรมการ 

   ๒. นางรัศมี   รักษาวงศ ์            ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการ 

    ๓. นายมาโนช  อุดมเจริญ  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา     กรรมการ 
   ๔. นางสุดารัตน์   ก้อนค า            ครูโรงเรียนบ้านค่าย          กรรมการ 

   ๕. นางเบญจวรรณ   มาสมภพ            ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล ประกอบด้วย 

   ๑. นางนาทนภา   แสนศิริ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา      ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสวุรรณ   เพ่ิมสมบัติ            ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     กรรมการ 

   ๓. นายชมพู   ศรียันต์             ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า     กรรมการ 

   ๔. นางสาวณิศรา  พาชนิด            ครูโรงเรียนบ้านค่าย          กรรมการ 

   ๕. นางศิรประภา   เรืองเศรษฐี            ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา           กรรมการและเลขานุการ 
๘.๕  คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายไพรัตน์  บุญศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่  ประธานกรรมการ 



๒๓ 

 

๒.  นายฉลาด  สมพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเด่นชัย  วงศ์บ้านดู่ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นายณัฎฐ์  สาแก้ว  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
 ๑.  นางสาวดวงนภา  อินทรศรี ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายโชติวุฒิ  บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓.  นายอารักษ์  พุทธวารินทร์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๔.  นางสาววิภาวรรณ  สุวรรณโยธิน ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๕.  นางปวีณา  บุราณดอน ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๖. นางพรพรรณ์  วาจาลชน ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๗. นางสาวเกศร  จันทรก าเหนิด ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๘. นางสาววรางคณา  แสงพงษพ์ิทยา ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๙. นายทศพร  ชัชวาล  นักศึกษาฝึกงาน    กรรมการ 
 ๑๐. นายนิพนธ์ กาญจนาลิขิต นักศึกษาฝึกงาน    กรรมการ 
 ๑๑. นายศรสิทธิ์  เวชประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒. นายสรศักดิ์  อินทะนา ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  ประกอบด้วย 
    ๑.  นายสาโรจน ์ เอ่ียมวรานันท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางศิริรัตน์  ปานสังข์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ  
 ๓.  นายศักดิ์สิทธิ์  โพธิ์คากล่ า ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๔.  นายไพรรัตน์  ประจันทร์ตระเสน ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๕.  นางสาวโสภิดา  วรจักร ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
 ๖.  นางณัฐชา  อักษรเดช  ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวเนาวรัตน์  เข้มค า ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๘. นางสาววรางคณา  แสงพงษพ์ิทยา  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับม.ต้น และม.ปลาย     
ประกอบด้วย 
 ๑.  นางอุไร  วงศ์ค าแสง  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสมควร  นาคเกษม ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๓.  นายอัครวุฒิ  อมรวุฒิพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๔.  นายณัฏฐ์ชานนท์  บุญเจริญปัญญา  ครูโรงเรยีนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕.  นายอลงกรณ์  โสดา  ครูโรงเรียนบ้านค่าย  กรรมการ 



๒๔ 

 

  ๖.  นายธนาเดช  ศรัทธาผล   ครูโรงเรียนบ้านค่าย  กรรมการ 
 ๗.  นายภิญญงค์  รัตนมงคล ครูโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
 ๘.  นายเรืองฤทธิ์  อินทนิล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอตุสาหกรรม  กรรมการ 
 ๙.  นางสาวดวงนภา  อินทรศรี ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
      ๑๐. นายสรศักดิ์  อินทนา  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
  ๑๑. นายวิทู  เอกปิยะกุล   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๑๒. นายวสุพจน์  นออ่อน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวพินิจ  ลีอุดม  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๔.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑.  นายนเรศ  ถาวรกิจ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณธร  อรุณเวสสะเศรษฐ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
 ๓.  นายโชติวุฒิ  บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
  ๔.  นายนายอารักษ์  พุทธวารินทร์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
 ๕.  นายสมหมาย  พันทา      ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการ 
 ๖.  นายเศกศักดิ์  ข าอ่ิม  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม กรรมการ 
 ๗.  นายฉลอง  โตสวัสดิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า กรรมการ 
 ๘.  นายวิรัตน์  เสาวรส  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า กรรมการ 
 ๙.  นายสุรสิทธิ์  สมศรี  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
  ๑๐.  นายดนุพล  นิคมคาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระยอง กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
 ๑๒. นางวิมล  ตางาม  ครูโรงเรียนบ้านค่าย  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวนฤมล  รอดเสมอ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
 ๑๔. นายวันเฉลิม  มหาศรัทธา ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
    ๕.  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย  
 ๑.  นายประทวน  บุญเลิศ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณัฏฐ์  สาแก้ว  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
 ๓.  นายศรสิทธิ์  เวชประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่  กรรมการ 
 ๔.  นายสถานุ  อุทัยศรี  ครูโรงเรียนบ้านค่าย  กรรมการ 
 ๕.  นายบรรเจิด  บุญโส  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการ 
 ๖.  นายต่อพงษ์  สมสิงห์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา กรรมการ 
 ๗.  นายภาณุพงศ์  ขาวสะอาด  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า กรรมการ 
 ๘.  นายวัฒนชัย  ช านาญชานันท์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๒๕ 

 

 ๙.  นายบรรหาร  ยิ่งประยูร ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   กรรมการ 

 ๑๐. นายบวรนันท์  รัตโน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระยอง   กรรมการ 
 ๑๑. นายบุญชู  สอนร่ า  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอตุสาหกรรม    กรรมการ 
 ๑๒. นายปฏิพัทธ์  ปองดี  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   กรรมการ 
 ๑๓. นายธวชั  สร้อยโพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๖ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
    ๑. นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ประธานกรรมการ 
    ๒. นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง รองประธานกรรมการ 
    ๓. นายวิรัช เปยะกัง   รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง รองประธานกรรมการ 
    ๔. นายกวี รอนกระโทก  ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
    ๕. นายสมศักดิ์ ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๖.๑ สาระทัศนศิลป์ ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 

๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย        ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา      กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครโูรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง          กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการและเลขานุการ   
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมศักดิ์ เกีรยติโกวิทสกุล  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
๓. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   กรรมการ 
๔. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน    กรรมการ 
๗. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
๘. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 



๒๖ 

 

๙. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง     กรรมการและเลขานุการ     
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ     
๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   ประธานกรรมการ 
๒. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๔. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๕. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๖. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๗. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง     กรรมการและเลขานุการ     
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 



๒๗ 

 

๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ     
๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชัย  แพรกทอง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๘. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง     กรรมการและเลขานุการ     
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ     
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพสีเอกรงค์ ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชัย  แพรกทอง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 



๒๘ 

 

๘. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง      กรรมการและเลขานุการ 
๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชัย  แพรกทอง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 



๒๙ 

 

๗. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๘. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง       กรรมการและเลขานุการ     
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกิจจา  เศรษฐะทัตต์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย       ประธานกรรมการ 
๒. นายชูชีพ  ทองภู่    ครูโรงเรียนนิคมวิทยา     กรรมการ 
๓. นางสิริพร  ศึกษากิจ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๔. นายศักดิ์ชัย  เหลาศรี   ครูโรงเรียนโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาววิริยาภรณ์  เกตุพันธ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๗. นายจักรี  ถิ่นพุดซา   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๘. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางขวัญชนก  จิตต์พงษ์  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง         กรรมการ    
๑๐. นายกวี  รอนกระโทก  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายเศรษฐศิริ  สายกระสุน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชัย  แพรกทอง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายก าธร  ดิษฐ์ธรรม   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายคุณากร  ภู่ประจ าศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๕. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๖. นายวิสันต์  หมูสโีทน   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายปรีชาพล  ทองภู่   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๘. นางสุมนา  สุภาพ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางประณมพร  สิทธิมังค์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐. นางนภัทรสรณ์  ก าเนิดเหมาะ ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง       กรรมการและเลขานุการ  
๘.๖.๒ สาระดนตรี ประกอบด้วย     
๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง ประกอบด้วย 
๑.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระนาดเอก ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 



๓๐ 

 

๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระนาดเอก ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
๑.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฆ้องวงใหญ่ ระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวีระพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 



๓๑ 

 

๑.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซอด้วง ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซอด้วง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑.๑๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซออู้ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็ วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 



๓๒ 

 

๑.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซออู้ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะเข้ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจะเข้ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 



๓๓ 

 

๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๑๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๕. นายกรพัฒน์  เรียนเวช   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย ประกอบด้วย 
๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็ วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 



๓๔ 

 

๙. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. นายกรพัฒน์  เรียนเวช  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ประกอบด้วย 

๑. นายสมเดจ็ วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. นายกรพัฒน์  เรียนเวช  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นายวิรพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. นายกรพัฒน์  เรียนเวช  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงอังกะลุง ประกอบด้วย 
๑. นายสมเดจ็  วันชุ่ม   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
๒.นางศศิธร  กองกาญจน์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๔. นายณัฐพล  โหมดบ ารุง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายชูชัย  นาคปั้น   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
๗. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 



๓๕ 

 

๘. นายวีระพันธ์  เผ่ากัณ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙. นางอรุณี  ชูใหม่   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๐. นายกรพัฒน์  เรียนเวช  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประกอบด้วย 
๓.๑ ประเภททีม ก. ระดับ ม.1 – ม.6 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒ ประเภททีม ข. ระดับ ม.1 – ม.6 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๗. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ    
๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบด้วย 
๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน       กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนภัส  ไชยชนะ      ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 



๓๖ 

 

๕.นางวีรดา เด โชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 
๔.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ  
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประกอบด้วย 
๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 

๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนภัส  ไชยชนะ      ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 



๓๗ 

 

๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๕.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 

๕.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล หญิง ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครโูรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนภัส  ไชยชนะ      ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครโูรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล ประกอบด้วย 

๖.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 



๓๘ 

 

๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๖.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางนงนภัส  ไชยชนะ      ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เด โชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบด้วย 
๗.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน       กรรมการและเลขานุการ 

๗.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 



๓๙ 

 

๗.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 
๗.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ประกอบด้วย  
๘.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นายกุลธีย์  ศรัญยุตม์   ครโูรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณพล  ด ารงธนชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๓. นายมงคล  สารเจริญ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๔. นายรัตน์สุพล  เจาะนอก  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๕. นายปณิธิ  น้อยนิล   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖. นายไพศาล  ลัยวรรณา   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน      กรรมการและเลขานุการ 

๘.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นายนพดล  กิมกัว   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงนภัส  ไชยชนะ     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๓.นายเมธรัตน์  วาจาลชน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  อาจวิชัย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๕.นางวีรดา เดโชพลานนท์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตา   กรรมการ 
๖. นายชัยวัฒณ์  หวานจิตร  ครโูรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๗. นายธงไท  จันเต   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

 



๔๐ 

 

๓. สาระนาฏศิลป์ ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย  
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย  
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๔๑ 

 

๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๔๒ 

 

๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๔๓ 

 

๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 

๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๔๔ 

 

๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลก ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล  ประกอบด้วย 
๑. นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นางสาวศราภรณ์ พิทักษ์รัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๙.นางนัยนา บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑๐.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๑.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๒.นายคุณากร พงษ์ษา   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๓.นางวิการดา สาครพานิช  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๔.นางสุมารินทร์ งามสุข   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 



๔๕ 

 

๑๕.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๑. นางปัทมา  วิสารโท   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.นางสุภา   ใยไพโรจน์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓.นางช่อผกา  แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔.นายธีรภัทร  ไชยพร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๕.นางบุญนาค  จงแจ่มใส   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๖.นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง    ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม  กรรมการ 
๗.นางอุไรวรรณ  ภูชนะพันธ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
๘.นางนัยนา  บุญเจริญ   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๙.นางสาวจิณณ์ฎาภัสส์  สรรคพงษ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๑๐.นางสาวสุพิศตรา  วิไลย์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการ 
๑๑.นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง    กรรมการและเลขานุการ 
๘.๗ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิยม  บุญญานาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุรีย์  ใบบัว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางยุวดี  วงษ์สว่าง  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
กิจกรรมการงานอาชีพ ประกอบด้วย  
๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นายมาโนช วรเวช   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายณรงค์ ชมเกษร   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๓. นายกิติพงษ ์ ค าประสิทธิ์  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นายพงษ์ศักดิ์  วนิชรัตน์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสมภพ  คงสถิตย์    ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นางมลิวัลย์  สินรัตน์   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการละเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นายวีระศิลป์   นิลเศรษฐ์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพีระ  อานมณี       ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 

๓. นางสาวธัญวรัตน์  บุญสอน  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นายชูศักดิ์   อริยเกศมงคล  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 



๔๖ 

 

 ๒. นางสาวจารุวรรณ   บุญชู  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายบุญส่ง  วิเชียรรัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู ่   กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ประกอบด้วย 
 ๕.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวปราณีต   หนูทอง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสดุดี  เทพศาสตรา   ครูโรงเรียนอรวินวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิวพร  สีหาแสน  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๕.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ  ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนงลักษณ์  ก ามหาวงษ ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง กรรมการ 
 ๓. นางสาววัลวิภา  พันธ์รังสี  ครูโรงเรียนกวงฮ้ัว   กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นายทรงเดช  เนินอุไร   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุวาลี   ลีลาวานิชกิจ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน   กรรมการและเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นายปรีชา ราชวัฒน์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม  ครูโรงเรียนระยองวิทยานิคมอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นายณัฐนนท์  คีรีแลง   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายส าเนียง  เจริญกิจ   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
 ๓. นายจรัญพัฒน์    ศึกษากิจ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหรรม กรรมการ 

๔. นางสาวจ านงค์  ภู่ศรีสลับ  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง กรรมการ 
๕.นางสาวสุวรรณา  แซ่อ๊ึง  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นายมิตร   โทบุรี     ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางจงใจ   แสงกระจ่าง  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นางสาวดุษฎีภรณ์  พิมพ์น้อย  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล  กรรมการ 

๔. นายภควัฒน์  บุญจริง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นายค านึง โสวิภา   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
 



๔๗ 

 

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิรมล  วารีรัตนโรจน์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

๓. นางสาวภารดี  จุลเพ็ญ   โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางนาตยา ล้อมวงษ ์  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางพิมพ์ประพา  สวนสวัสดิ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล  กรรมการ 
 ๓. นายบุญเลิศ  เป็นธรรม   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าแกงมัสม่ัน ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางพรรณี  กรุณานนท์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู ่   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดุษฏี สุประดิษฐ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
 ๓. นางสาวนิภาพร  พิชิต   ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท ากระทงทอง ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวภคภัทร  อิทธิศุภกุล  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 

๒. นางปารณีย์  บุญจริง   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรภิญญา  นาพรม  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหรรม กรรมการและเลขุการ 
๑๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย) 
      ระดับชั้น   ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางนิภาวรรณ   แสงศรีศิลป์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวภัสสร  จันทร์รุ่งอุทัย   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
 ๓. นางสาววิภาวดี  ป้อมสันเทียะ  ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)และอาหารหวาน (ขนมไทย)  
       ระดับชั้น   ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางสมนึก    คุ้มครองทรัพย์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุชาดา  ศรัทธาผล   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง กรรมการ 
 ๓. นางสาวอัมพร  อยู่เมี่ยง   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
 ๑. นางสุนันทา   วิมลรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจกุลวิทยา  ปรธานกรรมการ 
 ๒. นายอุทัย  เปี่ยมพงษ์สานต์  ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นางสาวนาตยา  เจนแพทย์  ครูโรงเรียนกวงฮ้ัว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
 ๑. นางกองชุน ศรีบุรินทร์  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  ประธานกรรมการ 



๔๘ 

 

๒. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ประสานงาน  

นางยุวดี  วงษ์ สว่าง       089-8325561 
 นายเทวัญ  นราธาวา  081-9828038    email :naratawa.tewan@gmail.com 

คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ประกอบด้วย 

๑. นางสุรีย์  จากผา   ครูโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรประภา  โคกโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 

   ๓. นางสาวจุฑามาศ   วิสิฐธนาเดชน์ ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
 ๔. นางพัชรินทร์  สวนใต้   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๕. นางสาววิชุดา   ค าดี   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้น ม. ต้น  ประกอบด้วย 

๑. นายศุภกิจ  บรรจงจิตต์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ ระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 

   ๓. นางสุชวดี  เจริญวงศ์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ระดับชั้น ม. ปลาย  ประกอบด้วย 

๑. นางจ าเรียง  สดใส   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายอารีย์  ตรีวุช   ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 

   ๓. นางสุวรรณดี  กะหมายสม  ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร   กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 

๑. นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายอดุล  บุญเจริญ   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

   ๓. นายกิตติคุณ   แก้วค าฟู  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
   ๔. นางสาวอุไรวรรณ  ทุ้ยแป  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นายแมนสรวง  เมนะเนตร  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับช้ัน ม.ปลาย 
ประกอบด้วย 

๑. นางลภัสภาส์  หิรินทรานุกูล  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอ านวย มณีวงษ์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 

   ๓. นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอตุสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 



๔๙ 

 

๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม.ต้น 
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุภาวดี  วัฒนศิริ  ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 

   ๓. นางสาวแพรพิมพ์พา  มงคลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
   ๔. นางสาวพัฒน์นรี  บุญยิ่งเรืองรอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ ระยอง  กรรมการ 
 ๕. นางสาวนงลักษณ์  เนียมค า  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 

๑. นายสุขุม  ชินวงค์   ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางอริศรา  วรรณราศรี  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 

   ๓. นางสาวปาลีรัฐ  มานะเลิศ  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorระดับชั้น ม.ต้น 
ประกอบด้วย 

๑. นายฐิติพงษ์  หงษ์น้อย   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัชรามณฑ์  ตุ้มวิจิตร  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 

   ๓. นางฐิรวรรณ  ถาวรรัตน ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
   ๔. นางสาวโสมวรรณ  พันธุ์สกุล  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอทิตยา  เทียนอ าไพ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editorระดับชั้น ม.ปลาย 
ประกอบด้วย 

๑. นายนที  ทวีโรจน์สุพล   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอารยา  กุกเรยา  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 

   ๓. นางสาวชิตชไม  รักษากิจ  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๔. นายสมัชชา  จันทร์แสง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
๕. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editorระดับชั้น ม.ปลาย
ประกอบด้วย 

๑. นางสาววราลักษณ์   พงษ์พันธ์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุทธิรักษ์  ถมยาศิริกุล  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
   ๓. นางอ าพร  โพธิ์ขาว   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔. นายสุชาติ  รุ่งวชิาวิวัฒน ์  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 



๕๐ 

 

๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.ปลาย 
ประกอบด้วย 

๑. นายค ารบ  อุ่นค า   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
๒. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 

  ๓. นายชวนันท์  แสนแทน  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
   ๔. นายคติพจน์  จินดาวงศ์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
 ๕. นางสาวจิรัตติกาญจน์  สุรยี์วรานนท์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับ ม.ต้น 
ประกอบด้วย 

๑. นายวีระ  คงกระจ่าง   ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี  ครโูรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
  ๓. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตฯิ ระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย
ประกอบด้วย 

๑. นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติศักดิ์   แสงทอง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอตุสาหกรรม กรรมการ 

  ๓. นางภัทราวดี  สนั่นเอื้อ   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
   ๔. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
 ๕. นายวัลลภ  พงษ์ศิลา   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร ์ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 

๑. นางสมจินตนา  เอ่ียมก าแพง  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงศ์  ประพันธ์   ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 

  ๓. นางสาวดรุณี  บุญวงค์   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
   ๔. นางสาวกาญจนา  เกตุรามฤทธิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการ 
 ๕. นายปริวรรษ  วงค์แสงค า  ครโูรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 

      ๑. นายสิทธิชัย  จันทร์พัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอานุภาพ  ดาวนพเก้า  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๓. นายจักฤษณ์  ทับทิมทอง  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  ฟักฉ่ า   ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 

๕. นางสาวสมหทัย  งามสุข  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
 



๕๑ 

 

๑๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑. นายสิทธิชัย  จันทร์พัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประธานกรรมการ 

๒. นายอานุภาพ  ดาวนพเก้า  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๓. นายจักฤษณ์  ทับทิมทอง  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  ฟักฉ่ า   ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 

๕. นางสาวสมหทัย  งามสุข  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับช้ัน ม.ต้น ประกอบด้วย 

      ๑. นายสิทธิชัย  จันทร์พัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอานุภาพ  ดาวนพเก้า  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๓. นายจักฤษณ์  ทับทิมทอง  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  ฟักฉ่ า   ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 

๕. นางสาวสมหทัย  งามสุข  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 

      ๑. นายสิทธิชัย  จันทร์พัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอานุภาพ  ดาวนพเก้า  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๓. นายจักฤษณ์  ทับทิมทอง  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  ฟักฉ่ า   ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 

๕. นางสาวสมหทัย  งามสุข  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 

      ๑. นายสิทธิชัย  จันทร์พัฒนพงศ์  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายอานุภาพ  ดาวนพเก้า  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๓. นายจักฤษณ์  ทับทิมทอง  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 
๔. นางสาวนฤมล  ฟักฉ่ า   ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการ 

๕. นางสาวสมหทัย  งามสุข  ครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๘ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
      ๑.  นายวโิรจน์  บ ารุง  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายสุเทพ  ช านาญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
      ๓.  นางสุเนตรา  ศรีสุข  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นายปิยบุตร เอมโอฐ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวสมทรง  สวสัดี  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
      ๓.  Ms. Augustima  Kaviray ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  กรรมการ 



๕๒ 

 

      ๔.  Mr. Lerie  Ehlers  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๕.  Ms. Carly  Bullock  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 
      ๖.  Mr. Dalemark  Castro  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ  
      ๗.  นางสาวเจษฎาภรณ์  ชิตะโพธิ์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๘.  นางสาวเบญจมาศ  อุบลประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่ (จับฉลาก)  กรรมการ 
      ๙.  นางสาวประภาภรณ ์ ตีบทะเล ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา(จัดล าดับ)กรรมการและเลขานุการ 
      ๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวรังสิมา  อมรสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประธานกรรมการ 
      ๒.  Mr. Jame  Davies  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓.  Mr. Mike  Smith  ครูโรงเรียนกวงฮ้ัวระยอง   กรรมการ 
      ๔.  Dr. Noel  Landers  ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  กรรมการ 
      ๕.  Mr. Jenie  Joy  Morales ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ  
      ๖.  นางสาวอัจฉรา  ชาญส าโรง ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๗.  นางสาวธิติกานต์  ระเบียบ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา(จับฉลาก)  กรรมการ 
      ๘.  นายชัยยันต์  น้อยใส  ครูโรงเรียนปลวกแดงวิทยาคม(จัดล าดับ)    กรรมการ 
      ๙. นายณัฐพงศ์ เอ่ียมเสถียร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นายนาวี เวทวงศ์   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวอรอนงค์  สุขรัตน์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
      ๓.  Mr. Robert  Stickley  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๔.  Mr. Gary  Knight  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๕.  Miss Bryony  Jean Rholdes ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๖.  นางสาวสิรสิุพาวรรณ  ชุมเจริญ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๗.  นายรณชัย  พลเยี่ยม  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา(จับฉลาก) กรรมการ 
      ๘.  นางสาวสุจิตรา  บุญสืบ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม(จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๙. นางชัญญานุช  บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (Spelling Bee) ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑.  นางพิมณภา  ธุระกิจ  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  ประธานกรรมการ 
      ๒.  Mr. Craig  Lenton  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 
      ๓.  Mr. Christopher Mark Stagg ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๔.  Mr. Warren  John  Tompson ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
      ๕.  นางนันท์นภัส  ไทยยิ่ง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง(จับฉลาก)กรรมการ 



๕๓ 

 

      ๖.  นางเยาวภา  ลันขุดทด  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา(จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๗.  นางสาวพรทิวา จันทร์บุตรสา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม (จับเวลา) กรรมการและเลขานุการ 
      ๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางบัวหลั่น  กั๊กสูงเนิน  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
      ๓.  Ms. Sarah  Bate  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๔.  Mr. Ken  Miller   ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 
      ๕.  Miss Uirginia  Guy  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๖.  นางสาวมยุรี  อาจทวีกุล  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๗.  นายช านาญ  คงม่ัน  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า(จับฉลาก จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๘.  นางสาวกรรณภัทร  เรียงเทียมขวา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมอุตสาหกรรม(จัดล าดับผู้เข้าแข่งขัน) กรรมการ 
      ๙. นางสาวฟ้าสวย สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๖. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นางพัชนี  วัฒนวิสุทธิ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
      ๒.  Mr. John  Leshy  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓.  Miss Sarah Anne  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๔.  Mr. Tyrone  Cusack  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๕.  นางสุจินทรา  บุพมาศ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา(จับเวลา)กรรมการ 
      ๖.  นางสาวกัลยากร  สปุง  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง(จับฉลาก)กรรมการ 
      ๗.  นางกัญชลิกา  บุญญาศิริรัตน์ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๘. นางสาววลิาพร ชุมภูกุล  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นายกังวาฬ  ยมจินดา  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายเฉวก  ซื่อตรง  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
      ๓.  Ms. Tracy  Boulter  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๔.  Mr. Jason  Smyth  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๕.  นางจันทร์ประภา  สงิห์ดอนแก้ว ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(จับเวลา) กรรมการ 
      ๖.  นางนิภาพัณณ์  บุญคง  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่(จับฉลาก)  กรรมการ 
      ๗.  นางสาววิภาวรรณ  แหลมทอง ครูโรงเรียนอรวิน(จัดล าดับ)   กรรมการ 
      ๘.  นางสาวลลิตา เกษมจิตต์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑. นางสาวกุมารี แย้มศรี  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 



๕๔ 

 

      ๒. นางสุวิมล  พูลม ี   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
      ๓.   Mr. Ian  Scholan  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๔.  Mr. Staci  Marinack  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๕.  Miss Elsemarie  Jensen ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 
      ๖.  นางศมาภรณ์  อุบลบาล  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา(จับเวลา)กรรมการ 
      ๗.  นายมงคล  อ่ิมสุวรรณ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม(จับฉลาก จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๘.  นางสาวเปรมยุดา อัจฉริยะชาญวณิชกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๙. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ  (Skit) ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางสาวศิรพรรณ  ปุรัมภะเว ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
      ๓.  Mr. Shawn  Casey  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๔.  Ms. Lynetteth B. Viduya ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
      ๕.  Mr. Thomas  Hullick  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ 
      ๖.  Mrs. Corazon  Graz  Quidilla ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ  
      ๗.  นางสุพัตรา  เสนาเนียร  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๘.  นางละไม  พันธุ์จ้อย  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(จับฉลาก) กรรมการ 
      ๙.  นางสิริกัญญา  สาธิกวิทยา ครูโรงเรียนบ้านค่าย(จัดล าดับ)   กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๐. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสิริวรรณ  หาความสุข  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  ประธานกรรมการ 
      ๒.  Ms. Linnea  Fletcher  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๓.  Mr. Mervin C. Caldozo  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
      ๔.  Ms. Irene T.  Falcon  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๕.  Mr. Neil  Daley  ครูโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง  กรรมการ  
      ๖.  นางคะนึงนิจ  ศฤงคารินทร์ ครโูรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(จับเวลา) กรรมการ 
      ๗.  นางสาวพเยีย  อรรคเศรษฐถัง ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับฉลาก)กรรมการ 
      ๘.  นางสาวสุพิวา  เอกสะพัง   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา(จัดล าดับ) กรรมการ 
      ๙.  นางสาวพรทิวา รัตนะ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๑. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นายศราวยุทธ กวงแหวน  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  Mr. Zhao  Fei   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
      ๓.  Miss Liary  Jianling  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
      ๔.  Miss Xy  Chunying  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 



๕๕ 

 

      ๕.  Ms. Lhang  Quiong  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ  
      ๖.  นางสาวสภุัค  มั่นศรี  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับเวลา)กรรมการ 
      ๗.  นางปริยากร  ไชยอดทน  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม(จับฉลาก จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๘.  นางสาวศุภาลัย ชูเชือ้  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน  ระดับชั้น ม. ปลาย      ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวจันทา จ าปีกลาง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  Miss Jiang  Yian Yang  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๓.  Miss Dong  Ting  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๔.  Mr.  Kang  Chanyuan  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
      ๕.  Mr. Yang  Shiwei   ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ  
      ๖.  Mr. Fung  Tuo   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
      ๗.  นายวีรวัฒน์  มงคลการ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร(จับฉลาก จัดล าดับ)กรรมการ 
      ๘.  นายอิสระ ศิริวงศ ์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย (จับเวลา)  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้น ม. ต้น และ ม.ปลายประกอบด้วย 
      ๑.  นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  Miss Haruka  Aiba  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๓.  Miss Sayaka  Okuyama ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๔.  นางสาวกันทิมา  พบจันอัด ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
      ๕.  นางเพ็ญจันทร์  พันธ์ฤกษ์  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๖. นางสาวฉวีรร  ญาณรักษ์  ครโูรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๗.  นางสาวรัตนวดี  สารเจริญ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
      ๘.  นางสาวนิษา สุวรรณวงศ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม (ลงทะเบียน) กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับชั้น ม. ต้น ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสุเนตรา ศรีสุข  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
      ๒.  นางดาวรรณ์  เอมนิล  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
      ๒.  Dr. Lee Naomi   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๓.  Mr. Willard  S. Montejo ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
      ๔.  นางสุนี  ค าหอม   ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา(จับเวลา) กรรมการ 
      ๕.  นางนฤวรรณ  จันทสม  ครูโรงเรียนบ้านค่าย(จับฉลาก)  กรรมการ  
      ๖.  นางสาวจิระนันท์ จนัทร์ไพสณ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับชั้น ม. ปลาย ประกอบด้วย 
      ๑.  นางอัญชลี  ปัทมหาร  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 



๕๖ 

 

      ๒.  Mr. Carl  Brown  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
      ๓.  Miss Trene  Ramos Berden ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง  กรรมการ 
      ๔.  นางสาวศรัณยา  ฤทธิเลิศ  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม(จับเวลา) กรรมการ 
      ๕.  นางสาวจินตนา  จิรเสาวภาคย์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่(จับฉลาก)  กรรมการ  
      ๖.  นางสาววรรณา  พิทักษ์วงศ์  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกยีรตฯิ ระยอง(จัดล าดับ) กรรมการและเลขานุการ    
     ๑๖. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและออกเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 
     ๑. นางดารณี แสงอ่อน  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางศรีธร สุขเกษม   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๓. นางสาวจันทร์จิรา พรมมา  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๔. นางสาวศิริพร บุญตะหล้า  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๕. นางสาวสวรรยา สาลีเรือง  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๖. นางสาวนิษา สุวรรณวงศ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๗. นางสาวสุภาวด ีโสตะ  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๘. นางสาวภัทรชริญา คณาภิบาล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
     ๙. นางสาวจุฑามาศ ฤบวรสถิต ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
๘.๙ คณะกรรมการอ านวยการศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑.นายชวลิต ประทุมยศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ประธานกรรมการ 
    รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 
๒.นางนภัสสร บุรารัตนวงศ ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า รองประธาน 
๓.นางอนุตรา บุญเพ็ชร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด  ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑.๑ นายวันชัย พิริยะประภากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายชโลม เล็ดลอด  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดตากวน   กรรมการ 
๑.๓ นายศิวะเทพ  สมชิต  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา  กรรมการ 
๑.๔ นายสุขิน สร้อยสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกแดง  กรรมการ 
๑.๕ นายก่อเกียรติ  ไชยเฟื่อง ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   กรรมการ 
๑.๖ นายอนันต์  สัจกุลชัยเลิศ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๑.๗ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา  วงษ์ภักดี  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า  กรรมการและเลขานุการ 
๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๒.๑ นายจ าเนียร   ทนศิร ิ  ครโูรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 



๕๗ 

 

๒.๒ นายเกริกพันธ์  วงศ์เอ่ียมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๒.๓ นายอาณัต ชุมเจริญ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๒.๔ นายชยพล   มีประสิติ  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๒.๕ นายวรรณเพ็ญ   เสน่ห ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม สภานักเรียน  ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม สภานักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑.๑ นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิต ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวนิดา   ลอยละลิ่ว ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
๑.๓ นายวรกานต์  มีบุญสบาย ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการและเลขานุการ 
๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม สภานักเรียน ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๒.๑ นายปัทมินทร์  แพทย์นิมิต ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวนิดา   ลอยละลิ่ว ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
๒.๓ นายวรกานต์   มีบุญสบาย ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการและเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑.๑ นางมณีรัตน์  จิรปฐมกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายไพบูลย์  พูลมี  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๑.๓ นางจันทนา  สารเจริญ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๑.๔ นายกิติศักดิ์  ดีพ้ืน  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      กรรมการและเลขานุการ 
๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๒.๑ นางศรีสุข  กรุยรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายนพพล  พร้อมเที่ยงตรง ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๒.๓ นางสาวจารุวรรณ โชคอ านวย ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
๒.๔ นางสาววาทิน ี พร้อมเที่ยงตรง ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการและเลขานุการ 
๓.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑.๑ นางอรพิน คุ้มเดช  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายเทวา ชื่นช ู  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
๑.๓ นางสาวกิรณา  บุญรักษา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวนภสร  ขันติยะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๑.๕ นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการและเลขานุการ 

 



๕๘ 

 

๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรัชดาวัลย์  สวนจันทร์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา   กรรมการ 
๒.๓ นางสวิน  ยมหา   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๒.๔ นายวรรณไกรซ์   ไกรวัลย์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๒.๕ นางสาวสายสุณี   โพธิ์ธานะ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๑.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword  ระดับชั้น ม.ต้น ประกอบด้วย 
๑.๑ นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายอานนท ์  รุ่งโรจน์สารทิศ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๑.๓ นายมงคล อ่ิมสุวรรณ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม    กรรมการและเลขานุการ 
๒.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน Crossword  ระดับชั้น ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๒.๑ นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวศศิวีณณ์ เตชะทวีกุล ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
๒.๓ นายอภิศักดิ์   ดอนพนัส  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
๓.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A Math  ระดับชั้นม.ต้น  ประกอบด้วย  
๓.๑ นางศุภรัตน์  สุระ   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางรุ่งฤด ี วันชัย   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ  
๔.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน A Math  ระดับชั้น ม.ปลาย  ประกอบด้วย 
๔.๑ นายวัชรินทร ์ เนียมอ่ิม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวสุภัทรา เปาอินทร์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอตุสาหกรรม กรรมการ 
๔.๓ นางสาวเพ็ญจันทร์ บรรเทากิจ ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
๕.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันค าคม ระดับชั้น ม.ต้น –ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๕.๑ นางศุภวรรณ  วงศ์คงดี  ครูโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางฐานิตย ์  นาคศิริ   ครูโรงเรียนสนุทรภู่พิทยา   กรรมการ 
๕.๓ นางสาวณิชชา   ร่ าร้อง  ครูโรงเรียนสนุทรภู่พิทยา   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวอรุณี    ชั้งตั้งเติมพงษ์  ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
๕.๕ นางโชติกา พลเยี่ยม   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
๖.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซูโดกุ  ระดับช้ันม.ต้น-ม.ปลาย ประกอบด้วย 
๖.๑ นางจิราภรณ์   ขันถม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   ประธานกรรมการ 
๖.๒นายวัชระ บ ารุงพงษ์  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
๖.๓ นางวิยะดา วิทยาธรรมพร  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 



๕๙ 

 

๖.๔ นางอาภรณ์   นาฤาพันธ์  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๖.๕ นางเพ็ญจันทร์  บรรเทากิจ  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการตัดสินยุวบรรณรักษ์ ระดับชั้น ม.ต้น  และระดับช้ัน ม.ปลาย ประกอบด้วย 
    ๗.๑ นางสาวสายสุณี  โพธิธ์านะ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า  ประธานกรรมการ 
    ๗.๒ นางบุณยรัตน์  วันชุ่ม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
    ๗.๓ นางสาวนภัสสร  ขันติยะ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ  
๙. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
    ๙.๑ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
     ๑. นายฉลาด  สมพงษ์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานกรรมการ 
    ๒. นางโชติวุฒิ  บุญยะพุกกะนะ  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
     ๓. นางหัตถยา  จาติกานนท ์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
     ๔. นางสาววิภาวรรณ  สุวรรณโยธิน ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๕. นายอารักษ์  พุทธวารินทร์  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๖. นางปวีณา  บุราณดอน   ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๗. นางพรพรรณ์  วาจาลชน  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๘. นางสาวเกศร  จันทรก าเหนิด  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๙. นางสาววรางคณา  แสงพงษ์พิทยา ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวดวงนภา  อินทรศรี  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการและเลขานุการ 
     ๙.๒ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
     ๑. นายพีรยุทธ  ชื่นฉ่ า   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย  ประธานกรรมการ 
     ๒. นายวรวุฒิ  ค่อมสิงห์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
     ๓. นางสันทนี  อิทธิพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
     ๔. นางชลธิชา  ศรีชมพู   ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
     ๕. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการ 
     ๖. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น  ครูโรงเรียนบ้านค่าย   กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๓ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
         ๑. นายสุเทพ  ช านาญ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
         ๒ นางรัศมี  สมชาติ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
         ๓ นางสุเนตรา  ศรีสุข            ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
         ๔. นางดารณี  แสงอ่อน   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
         ๕. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
         ๖. นางสาวอรวีร์  บวรธนาวิวัฒน์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 



๖๐ 

 

         ๗. นางสาวสุชาดา  สวัสดี                ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม           กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๔ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

๑. นายศักดิ์ชัย  ชุติมานุกูล  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา  ครโูรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๓. นางสาวประภาภรณ์  ตีนทะเล  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๔. นายอรรถพล  วงศ์บุปผา          ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุพัชรี  มาตรวิเศษ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๖. นางสาวมุทิตา  อดทน   ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๗. นายอนุพงษ์  ไพบูลย์    ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๘. นางสาวอาภาพร  ห่วงมาก  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๙. นายสมยศ  เทียมเพ่ือน  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๐. นางวนวรรณ  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการ 
 ๑๑. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๕ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
     ๑. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองประธานกรรมการ 
     ๒. นายสมศักดิ์  ทองปาน  ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
     ๓. นางสาวราณี  ประทุมยศ  ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
     ๔. นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมด ี  ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๖ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ประกอบด้วย 
     ๑. นางสาวสุรีย์  ใบบัว     รองผู้อ านวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประธานกรรมการ 
     ๒. นางยุวดี  วงษ์สว่าง   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๓. นางสาวอัมพร  อยู่เมี่ยง   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๔. นายเทวัญ  นราทาวา   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๕. นางพนิดา  แสนวงค์   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๖. นางวรรณากร  ยิ่งธง   ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการ 
     ๗. นางสาวอทิตยา  เทียนอ าไพ  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๗ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
   ๑. นายชวลิต ประทุมยศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ประธานกรรมการ 
     ๒. นางอนุตรา  บุญเพ็ชร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
     ๓. นางปุณญนุช  ศรีโสภา  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
 ๔. นางสาวนัฎฐนันท์  ไชยนามน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการ 



๖๑ 

 

 ๕. นางสาวดวงพร  นักท านา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการ 
 ๖. นางสาวกิตตยา  เจริญวัย ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า   กรรมการและเลขานุการ 
    ๙.๘ คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบดว้ย 
      ๑. นางสุภาวดี  ปิติทานันท์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
      ๓. นางเกล็ดนที  ซาสันเที้ยะ  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
      ๔. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
      ๕. นางดวงเนตร  ก้องเวหา  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ จัดเตรียมกระดาษเกียรติบัตร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วง จัดพิมพ์เกียรติบัตรเสนอผู้รับผิดชอบลงนามและมอบ
เกียรติบัตรให้ผู้ได้รับรางวัลตามล าดับพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐาน เอกสารการประเมินส่งฝ่ายติดตามประเมินผล 
๑๐. คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
    ๑๐.๑ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
ประกอบด้วย 
     ๑. นายอารี  วงศ์เพียร  ครโูรงเรียนวัดป่าประดู่    ประธานกรรมการ 
     ๒. นายโชติวุฒิ  บุญยะพุกกะนะ ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการ 
     ๓. นายอารักษ์  พุทธวารินทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป่าประดู่   กรรมการ 
     ๔. นายนิพนธ์  กาญจนาลิขิต นักศึกษาฝึกงาน     กรรมการ 
 ๕. นายทศพร  ชัชวาล  นักศึกษาฝึกงาน     กรรมการ 
 ๖. นางสาวอลิษา  งดงาม  ครูโรงเรียนวัดป่าประดู่    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๒ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ระยอง ประกอบด้วย 
     ๑. นายสมศักดิ์  ทองปาน   ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ประธานกรรมการ 
     ๒. นายกวี  รอนกระโทก   ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการ 
    ๓. นายสุรพงษ์  คชรินทร์   ครโูรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๓ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนมาบตาพุดพันพิ ทยาคาร 
ประกอบด้วย 
     ๑.นายเทวัญ  นราธาวา  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ประธานกรรมการ 
     ๒.นางสาววิชุดา  ค าดี  ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
     ๓.นางสาวศิวพร  สีหาแสน ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
 ๔. นางสาวเพชรรัตน์    ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการและเลขานุการ 
 



๖๒ 

 

    ๑๐.๔ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ า 
ประกอบด้วย 
     ๑. นางบุญญนุช  ศรีโสภา  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวมนสันนัท์  สงิหเขตรัตน์ ครโูรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
๓. นางธีรนุช  ป้องเพชร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการ 
๔. นางสาวนฏกร  เมืองศิริ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า   กรรมการและเลขานุการ 

    ๑๐.๕ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนระยองวิทยาคม ประกอบด้วย 
     ๑. นายไพฑูรย์  ทนทาน            รองผู้อ านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
     ๒. นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
     ๓. นางศรีธร  สุขเกษม      ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
 ๔. นางกาญจนา  ชมเกสร  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
 ๕. นางสาวอทิตยา  เทียนอ าไพ   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม             กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๖ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านค่าย ประกอบด้วย 
     ๑. นางรงค์รุจา  พรหมบุบผา ครูโรงเรียนบ้านค่าย    ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวศศินุช  พุ่มสวาท ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
     ๓. นางฉลวย  ยืนวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
     ๔. นางโชติกา  เปี่ยมอ่อน  ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
 ๕. นางสาวฐิติมา  สุขศิลป์  ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านค่าย    กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๗ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
ประกอบด้วย 

๑. นายศักดิ์ชัย  ชุติมานุกูล รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบัวหลัน  กั้กสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๓. นางนิตทิยา  แสงเชื้อพ่อ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางอ าพร  โพธิ์ขาว           ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๕. นางดวงใจ  เสนพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นางสาวศิรประภา  โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๗. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๘. นายอรรถพล  วงศ์บุปฝา ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๙. นางสมพร  เกิดศรี  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๑๐. นายสมยศ  เทียมเพ่ือน     ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวประภัย  จันเปรยีง  ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 



๖๓ 

 

 ๑๒. นางศิประภา  เรืองเศรษฐี ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
 ๑๓. นางวนวรรณ  ไชยชนะ ครูโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๐.๘ คณะกรรมการประเมินผลการจัดกิจกรรมศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนนิคมวิทยา ประกอบด้วย 
 ๑. นายปิยะ  มีนาคม  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรพรรณ  ลุนจ์กร  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๓. นางสาวกุลริสา  นาคนวล ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๔. นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๕. นางพัฐนันท์  วงษ์รักษา ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๖. นายสมศักดิ์  โสพัง  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๗. นางสาวอัจฉริยา  วิเชียรแลง ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
 ๙. นางอ านวยพร  สืบเสนาะ ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดท าเครื่องมือในการประเมิน และเก็บรวบรวมแบบประเมินผลการจัดกจิกรรม 
  ๒. สรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะทุกกิจกรรมตามแบบที่สหวิทยาเขตก าหนด ส าหรับสห
วิทยาเขตระยอง ๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
  ๓. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดการแข่งขันแต่ละศูนย์เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค 
แนวทางวิธีการแก้ไขเสนอต่อประธานศูนย์ฯ และประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑ เพ่ือเสนอต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ต่อไป  
 

 ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสหวิทยาเขตระยอง ๑ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้           
จงปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 
 

 

(นายไพรัตน์  บุญศรี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ 
 ประธานสหวิทยาเขตระยอง ๑ 


