
 

 

 
ประกาศเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการคุณธรรมนําเขามหาวิทยาลัย (เด็กดีศรีระยอง) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

   ดวยเครือขายสง เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยอง ไดร ับการ                
ประสานงานจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ใหดําเนินการ
คัดเลือกนักเรียนจังหวัดระยองเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ตามโครงการคุณธรรมนําเขามหาวิทยาลัย        
(เด็กดีศรีระยอง) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะดําเนินการคัดเลือก ในวันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔     
ณ หอประชุมบุญศิริบําเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม  เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี ้  

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย   
๑) นายบํารุง  ชูประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นายพรศักด์ิ ทิพยวงษทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาประดู รองประธานกรรมการ 
๓) นายสันติ มุกดาสนิท ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา     รองประธานกรรมการ 
๔) นายดํารงค ศรีอราม ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย  กรรมการ  
๕) นางนภัสสร บุรารัตนวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ํา  กรรมการ        
๖) นางสาวมณฑาทิพย เสาวคนธ ผูอํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย   กรรมการ 
๗) นางอัญชลี อิสสรารักษ ผูอํานวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  กรรมการ        
๘) นายวิรัช เปยะกัง ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๙) นายศักดา สรรเสริญ ผูอํานวยการโรงเรียนสุนทรภูพิทยา กรรมการ 
๑๐) นายปรีชา นาคศิริ   ผูอํานวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๑) นายวีระ คงกระจาง ผูอํานวยการโรงเรียนหวยยางศึกษา  กรรมการ 
๑๒) นายมนตรี คนเล ผูอํานวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  กรรมการ 
๑๓) นายชาตรี เจริญสุข ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  กรรมการ 
๑๔) นางสมัชญา ผุดผอง รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

                                     ผูอํานวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา  กรรมการ 
๑๕) นางมณฑา เจริญประโยชน รองผูอํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  

  รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
          ๑๖) นายไพรัตน วังบอน รักษาการผูอํานวยโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)   กรรมการ  
          ๑๗) นางสาวภรณภัทรธัญ งามวงศเงิน  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง         กรรมการ 
          ๑๘) ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท ผูอํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง         กรรมการ 
          ๑๙) นางสุมาลี สุขสาร ผูอํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร          กรรมการและเลขานุการ 
          ๒๐) นางกฤตติกา เบญจมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ๒๑) นายถาวร เขียนเสมอ ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ๒๒) นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

          ๒๓) นายสมปอง โชคนิมิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ      
          ๒๔) นางรชยา  แพงศร ี รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          ๒๕) นายวีระวัฒน เพ็ชรฉกรรจ    รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒ 

 
 

 
 

          ๒๖) นายปยบุตร เอมโอฐ          รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
          ๒๗) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  ใหคําปรกึษา แนะนํา สนับสนุน อํานวยความสะดวก และกําหนดแผนในการดําเนินการโครงการ  
                     คุณธรรมนําเขามหาวิทยาลัย(เด็กดีศรรีะยอง) ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

๒.  คณะกรรมการตรวจหลักฐานและตรวจสอบคุณสมบัติ  ประกอบดวย 
๑) นางรชยา แพงศร ี  รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร         รองผูอํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร    รองประธานกรรมการ                                  
๓) นางลําดวน รนิทะไชย   ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย   กรรมการ 
๔) นางสาวศุณิตา หัวเขา  ครูโรงเรียนวัดปาประดู    กรรมการ 
๕) นางสาวพรรณทิพย ตนเถา    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
๖) นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ํา   กรรมการ 
๗) นางสาวจิราวรรณ สิงหธรรม ครูโรงเรียนวงัจันทรวิทยา    กรรมการ 
๘) นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต ครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"   กรรมการ  
๙) นางสาวเกศกนก โตเหล็ก  ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   กรรมการ 
๑๐)  นางสาวพรรณทิพย ตนเถา    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑)  นางสาวปรียนิตย โชคอํานวย ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๑๒)  นางสาวณิชาดา ปญจวีณิน ครูโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา   กรรมการ 
๑๓)  นางสาวชัชรีย คชรินทร  ครูโรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๑๔)   นางสาวฐิติรัตน บรรเทา  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   กรรมการ 
๑๕)  นางสาวณัฐกฤตา สิงหยะบุศย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยอง  กรรมการ 
๑๖)  นางสาวอนัญญา ใจเฉ่ือย  ครูโรงเรียนบานคาย    กรรมการ 
๑๗)  นางสาวนิชชิมา ทนศิร ิ  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา    กรรมการ 
๑๘)  นางชัญญานุช ทาปน  ครูโรงเรียนสุนทรภูพิทยา    กรรมการ 
๑๙)  นายศรทัสย บัวปา  ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา   กรรมการ 
๒๐)  นางสาวอรทัย ฝายนา  ครูโรงเรียนชําฆอพิทยาคม    กรรมการ 
๒๑)  นางสวนีย กันสุธา   ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)  กรรมการ 
๒๒)  นางสาววาทินี พรอมเท่ียงตรง ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   กรรมการ 
๒๓)  นายจิตประเสริฐ สุทธิชีวะ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง   กรรมการ 
๒๔)  นางสาวอรชุมา วงศชาง       รองผูอํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
๒๕)  นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๖)  นางมยุรี อาจทวีกุล                  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๗)  นายนันฐทวิชม ศรีบุญเรือง         ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๘)  นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒๙)  นางสาวแสงฤทัย เดชบํารุง         ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๐)  นางสาวพรประภา อัศวเสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๑)  นางสาวกัลยวรรธน สัตยอุดม      ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๓๒)  นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 มีหนาท่ี   ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผูท่ีสมัครในโครงการเด็กดีศรีระยอง ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔   
                  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ หอประชุมบุญศิริบําเพ็ญ 



๓ 

 
 

 
 

๓.   คณะกรรมการดําเนินการคัดเลอืกนักเรียน ประกอบดวย 

๑) นายบํารุง ชูประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นายพรศักด์ิ ทิพยวงษทอง           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปาประดู   รองประธานกรรมการ 
๓) นายสันติ มุกดาสนิท  ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา  รองประธานกรรมการ 
๔) นางสุมาลี สุขสาร  ผูอํานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๕) นายดํารงค ศรีอราม  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคาย    กรรมการ 
๖) นายศักดา สรรเสริญ  ผูอํานวยการโรงเรียนสุนทรภูพิทยา    กรรมการ 
๗) นางอัญชลี อิสสรารักษ  ผูอํานวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”   กรรมการ 
๘) รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการทุกโรงเรียน      กรรมการ 
๙) นางสาวอรชุมา วงศชาง รองผูอํานวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  กรรมการ 
๑๐)  นางวรรวิมล รัตนคุณ รองผูอํานวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"  กรรมการ 
๑๑)  นายชัยธภัทร เสงี่ยมรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
๑๒)  นางสาวมณฑา เจริญประโยชน รองผูอํานวยการโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
๑๓)  นางพรรณีย  มาออน รองผูอํานวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  กรรมการ 
๑๔)  นายวิษณุ ช้ันบน รองผูอํานวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๑๕)  นางสาวชิราวรรณ สวางวงษ รองผูอํานวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กรรมการ 
๑๖)  นายวิรัช เครือทอง  ครูโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา    กรรมการ 
๑๗)  นางลําดวน รนิทะไชย ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  กรรมการ 
๑๘)  นางสาวศุณิตา หัวเขา ครูโรงเรียนวัดปาประดู  กรรมการ 
๑๙)  นายนพพล พรอมเท่ียงตรง ครูโรงเรียนวัดปาประดู  กรรมการ 
๒๐)  นางสาวปทมา เพ็งจรูญ ครูโรงเรียนหวยยางศึกษา  กรรมการ 
๒๑)  นางสาวปรียานุช  ทับทิมเมือง ครูโรงเรียนหวยยางศึกษา  กรรมการ 
๒๒)  นางสาวสุพาพร ล่ิมเงิน ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  กรรมการ 
๒๓)  นางสาวศศิวิมล  ศศิวรกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํา  กรรมการ 
๒๔)  นางสาวจิราวรรณ สิงหธรรม ครูโรงเรียนวงัจันทรวิทยา  กรรมการ 
๒๕)  นางสาววราพัณณ สัมมาพิสิทธิ์ ครูโรงเรียนวงัจันทรวิทยา  กรรมการ 
๒๖)  นางสาวศศิธร ประเสริฐสุขสันต ครูโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  กรรมการ 
๒๗)  นางสาวเกศกนก โตเหล็ก ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  กรรมการ 
๒๘)  นางสาวสวัจฉรัตน จันทรสวาง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๒๙)  นางสาวจินตนา พวงมาลี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม  กรรมการ 
๓๐)  นางสุกัญญา ไวสันเทียะ ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๓๑)  นางสาวนิศาชล วาทา ครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  กรรมการ 
๓๒)  นางสาวเขมจิรัฏฐ ภัทรจิโรจนกุล ครูโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๓๓)  นางสาวณิชาดา ปญจวีณิน ครูโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา  กรรมการ 
๓๔)  นางอําพัน สัจกุลชัย ครูโรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๓๕)  นางสาวชัชรีย คชรินทร ครูโรงเรียนบานฉางกาญจนกุลวิทยา  กรรมการ 
๓๖)  นางสาวมนตรวี บรรจงจิตต ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง  กรรมการ 
๓๗)  นางระวนีันท กมลผาสุขช่ืน ครูโรงเรียนบานคาย  กรรมการ 

 



๔ 

 
 

 
 
 

๓๘)  นางสาวกอปรทิพย พรอมเพรียง ครูโรงเรียนบานคาย  กรรมการ 
๓๙)  นางสาวนิชชิมา ทนศิริ  ครูโรงเรียนนิคมวิทยา  กรรมการ 
๔๐)  นางชัญญานุช ทาปน ครูโรงเรียนสุนทรภูพิทยา  กรรมการ 
๔๑)  นางสาวปรญิดา มีลาภ ครูโรงเรียนสุนทรภูพิทยา  กรรมการ 
๔๒)  นายศรทัสย บัวปา ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา  กรรมการ 
๔๓)  นางสาวอรทัย ฝายนา ครูโรงเรียนชําฆอพิทยาคม  กรรมการ 
๔๔)  นางสาววาทินี พรอมเท่ียงตรง ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
๔๕)  นางณัฏฐพัชร ธีระชลาลัย ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  กรรมการ 
๔๖)  นางสวนีย กันสุธา ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)  กรรมการ 
๔๗)  นายวัชรพล ทองนพคุณ           ครูโรงเรียนนครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต)   กรรมการ 
๔๘)  นายนันฐทวิชม ศรีบุญเรือง        ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     กรรมการ 
๔๙)  นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    กรรมการ 
๕๐)  นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    กรรมการ 
๕๑)  นางสาวแสงฤทัย เดชบํารุง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    กรรมการ 
๕๒)  นางสาวกัลยวรรธน สัตยอุดม ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม    กรรมการ 
๕๓)   นางรชยา แพงศรี  รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม                  กรรมการและเลขานุการ 
๕๔)  นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๕)  นางนุชากร คําประดิษฐ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๖)  นางสาวพรประภา อัศวเสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕๗) นางมยุรี อาจทวีกุล ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมเอกสารในการคัดเลือกนักเรียนในโครงการฯ/ตรวจสอบหลักฐาน 
      ๒. ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนในโครงการฯ อยางบริสุทธิ์และยุติธรรม 
      ๓. สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนท่ีไดรับมอบหมาย สงตอคณะกรรมการฯ เพื่อประกาศผลตอไป 

      *หมายเหตุ  
 คณะกรรมการขอ  ๙,๑๑, ๑๖ - ๒๖  คัดเลือกนักเรียน ณ หองประชุมมิตรอุปถัมภ อาคารสํานักงาน 
 คณะกรรมการขอ ๑๐,๑๒, ๒๗ – ๓๗  คัดเลือกนักเรียน ณ หองประชุมกระถินณรงค อาคาร ๕  
 คณะกรรมการขอ ๑๓ – ๑๕, ๓๘ – ๔๗ คัดเลือกนักเรียน ณ หองประชุมศิริมิตร อาคาร ๗ 
  

๔. คณะกรรมการฝายสถานท่ี    ประกอบดวย   
๑) นายสมปอง โชคนิมิตร รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม           ประธานกรรมการ 
๒) นายไพฑูรย  สิงหตา               ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                           รองประธานกรรมการ                             
๓) พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน  โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ  
๔) นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๕) นายเหมราช วงศศรี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                         กรรมการและเลขานุการ 
 

       มีหนาท่ี   ๑. จัดเตรียมสถานท่ี  โตะ  เกาอี้ ดูแลสถานท่ีท่ีใชจัดโครงการใหสะอาดเรียบรอยพรอมการใชงาน 
                   ๒. ดูแลความปลอดภัยดานการจราจรและความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถของผูมารวมโครงการ 
 

๕. คณะกรรมการฝายจัดอาหารวาง อาหารกลางวัน   ประกอบดวย  
๑) นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                ประธานกรรมการ 



๕ 

 
 

๒) นางพีรญา กิ๊บสัน                   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                               รองประธานกรรมการ  
๓) นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา เจาหนาท่ีสํานักงานโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ  
๔) นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๕) นางสาวรัตนาภรณ อุปสาร       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                                กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       มีหนาท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารวาง และอาหารกลางวัน ใหกับคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนในโครงการฯ  
                    ๒. ใหการตอนรับคณะกรรมการทุกทานท่ีเขารวมโครงการ 
 

๖. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพและเคร่ืองเสียง   ประกอบดวย  
๑) นายชูชัย นาคปน                  ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                  ประธานกรรมการ 
๒) นายศราวุธ ชินสุภางคภิเมช      ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม     รองประธานกรรมการ                             
๓) นายสมคิด พันธสอาจ เจาหนาท่ีสํานักงานโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๔) นายศักด์ิพล ผองอักษร           เจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม      กรรมการและเลขานุการ 

       มีหนาท่ี   ๑. บันทึกภาพการดําเนินงานตลอดโครงการ 
                    ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียงสําหรับใชในโครงการฯ ใหเรียบรอย 

 

๗.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน เตรียมเอกสาร สรุปและประเมินผล ประกอบดวย 
๑) นายปยบุตร เอมโอฐ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นางนุชากร คําประดิษฐ ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓) นางมยุรี อาจทวีกุล                ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม      รองประธานกรรมการ 
๔) นายนันฐทวิชม ศรีบุญเรือง       ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๕) นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๖) นางสาวสุภัทรา พานิชนาวา ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๗) นางสาวศิริลักษณ  สาแฉลม เจาหนาท่ีสํานักงานโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๘) นางสาววีระภา  แกวทาน ี เจาหนาท่ีสํานักงานโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๙) นางสาวแสงฤทัย เดชบํารุง เจาหนาท่ีสํานักงานโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๑๐) นางสาวพรประภา อัศวเสถียร ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                       กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๐) นางสาวกัลยวรรธน สัตยอุดม    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ๑.  จัดเตรียมรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนแตละคณะและสาขาวิชา และรายช่ือนักเรียน    
       เอกสารทุกอยาง เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการฯ  
  ๒.  รับลงทะเบียนคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนในโครงการฯ            
                ในวันจันทรท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ หอประชุมบุญศิริบําเพ็ญ 

      ๓.  จัดทําเครื่องมือในการประเมิน 
      ๔.  แจกแบบประเมิน เก็บรวบรวม และประมวลผลโครงการฯ 
      ๕.  สรุปผลการดําเนินงานตางๆ เปนรูปเลม  เพื่อนําเสนองานเครือขายฯ ตอไป   

 

๗.  คณะกรรมการงานพยาบาล ประกอบดวย 
๑) นางสาวปุณยวีร กร่ํากระโทก   ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                               ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวสุพรรณพร ฆองวงค เจาหนาท่ีพยาบาลโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ 
๓) นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ    ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                               กรรมการ  
๔) นางสาวเนติมา เท่ียงตรง ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม                            กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ๑.  จัดเตรียมอุปกรณถุงมือ แอลกอฮอลลางมือ ฯลฯ ใหกับคณะกรรมการทุกทาน 
 




	ประกาศ ณ วันที่  ๗   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๔

