
 
ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

ที่  ๓๒๕  / ๒๕๖๒ 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขนักฬีำภำยในโรงเรียน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

………………………………………… 
      ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จะจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยจะท าการ
แข่งขันกีฬาภายใน ระหว่ำงวันที่ ๑๕- ๒๘ สิงหำคม และ Sport Day วันที่ ๓๐ สิงหำคม   ๒๕๖๒ 

 

     เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเปน็ไปด้วยความเรยีบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งให้บุคลากรปฏบิัติหน้าที่งานฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑.๑   นายจรัส   ค าอ้าย     ประธานกรรมการ 
๑.๒   นางรุ้งตะวัน  ไชยเจรญิ     กรรมการ  
๑.๓   นายคมสันต์   พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
๑.๔   นายเมธา  ศรีประทีป     กรรมการ 
๑.๕   นายถวิล   ชัยยา     กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
๒.๑  นายถวิล   ชัยยา     ประธานกรรมการ 

๒.๒  นายเมธา   ศรีประทีป        รองประธานกรรมการ 

๒.๒  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
๒.๔  นายสุรตัิ  จิตนารินทร ์     กรรมการ 

๒.๕  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ    กรรมการ 

๒.๖  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน     กรรมการ 

๒.๗  นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 

๒.๘  นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 

๒.๙  นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 

๒.๑๐  นางศรีเริญ  มีพิมพ ์     กรรมการ 

๒.๑๑  นางสาวชลิดา   โอดบาง    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาววัชรินทร์  แก้วมลู    กรรมการ 

๒.๑๓. นางสาวกนกวรรณ  จันทรล์อย    กรรมการ 

๒.๑๔ นายเอกดน  อินต๊ะปัน     กรรมการ 

๒.๑๕ นางนพผกามาศ  สายนุวงค ์    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสภุาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 

๒.๑๗ ครูหัวหน้าท่ีปรึกษาสีทุกส ี    กรรมการ 

๒.๑๘ นางฉวรัตน์   ค าธัญ          กรรมการและเลขานุการ  

๒.๑๙ นายปราโมทย์   ศรสีุวรรณนพกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่  -   ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 -   จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรฑีา  
 -    ควบคุมดูแลและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และประธานกลุ่มส ีให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 
-   รายงานการด าเนินงานเมื่อเสรจ็สิ้น ประสานงานกับฝา่ยประเมินผล 

 



๒ 
 

๓.  คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ  ประกอบด้วย 
๓.๑   นายเมธา  ศรีประทีป     ประธานกรรมการ 

๓.๒   นายเรืองฤทธิ ์ พินิจพรรณ    กรรมการ 
๓.๓   นางฉวรัตน์  ค าธัญ     กรรมการ 
๓.๔   นายสุรัตน์   จี้ฟ ู     กรรมการ 
๓.๕  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน     กรรมการ 
๓.๖  นายเฉลมิเกียรติ  ป้ันทอง    กรรมการ 
๓.๗  นายจณิณพัต   นิตยา     กรรมการ 
๓.๘  นางสาวณัฐพัชร์   เลิศสุพรรณ    กรรมการ 
๓.๙  นายปราโมทย์   ศรีสุวรรณนพกุล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  วางแผนจัดการแข่งขันกีฬาและกรฑีา   
                        -  ก าหนดประเภทการแข่งขัน รุ่นท่ีแข่งขัน และคุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 

            -   จัดท าตารางฝึกซ้อมและจัดท าสูจิบตัรการแข่งขันกีฬาและกรฑีา 
-  ประสานเรื่องรางวัลกับฝ่ายทะเบียนและรางวัล 
-  ประสานกับฝา่ยจัดท าสนามการแข่งขันกีฬาและกรฑีาทุกประเภท 
-  วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเทคนิคกีฬาตลอดการแข่งขัน 
-  คัดเลือกและตัดสินนักกีฬา นักกรีฑายอดเยี่ยมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  ก าหนดสถานท่ีตั้งกองเชียร์ของแต่ละกลุ่มสีให้สอดคล้องกับขบวนพาเหรด 
-  สรุปผลการแข่งขันกีฬาและกรฑีาทุกประเภท 
 

๔.   คณะกรรมกำรพิธีกำร   ประกอบด้วย 
๔.๑   นางรุ้งตะวัน   ไชยเจรญิ    ประธานกรรมการ 

 ๔.๒   นายสุทน  คุ้มเสม     กรรมการ 
 ๔.๓   นางสาวอัมพร  นามณ ี     กรรมการ 

๔.๔   นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช    กรรมการ 
๔.๕   นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว    กรรมการ 
๔.๖   นางสาวชลดิา  โอดบาง    กรรมการ 
๔.๗   นายสุรัติ  จตินารินทร ์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   -  จัดท าก าหนดการและด าเนินการพิธีการทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน   
             -  ด าเนินการประสานด้านประธานในพิธีเปดิและพิธีปิด  

 -  จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวตอบในพิธีเปิดและพิธีปิด 
 -  จัดเตรียมและจัดหาอุปกรณ์ในพิธีการทั้งหมด 
 -  จัดท าก าหนดการ  ออกหนังสอืเชิญแขกผู้มีเกยีรติ  หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงาน 
    ในพิธีเปิด และพิธีปิดตลอดทั้งการขอความร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายและหน่วยงานอื่น ๆ  
 -  ท าหน้าที่พิธีกรในพิธีเปิดและปดิการแข่งขัน  
 -  ประสานงานเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ขอใช้พื้นผิวจราจรในการเดินขบวนพาเหรด   
 -  จัดหาดรุิยางค์  วงโยธวาทิต มาสมทบของโรงเรียนในการน าขบวนพาเหรด  ( ๑ โรงเรียน) 
 -  ฝึกซ้อมพิธีเปดิ- ปิด เพื่อความพร้อมในวันแข่งขัน 
 

๕.   คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
๕.๑   นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
๕.๒   นางสาวอัจจิมา  ศิรสิูตร    กรรมการ 
๕.๓   นางสาวปาณสิรา  พิมพิรตัน์    กรรมการ 
๕.๔   นางสาวอัมพร  นามณ ี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์  



๓ 
 

-  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เป็นปา้ยไวนลิ   
-  ประสานฝา่ยรถประชาสมัพันธ์ของโรงเรียนประชาสัมพันธ์น าขบวนพาเหรด 

-  ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกฬีาทุกประเภท ตลอดการแข่งขัน 
-   ท าหน้าที่พิธีกรตลอดการแข่งขนั 

 

๖.   คณะกรรมกำรเทคนิคสนำม   ประกอบด้วย 
๖.๑   นายเมธา ศรีประทีป       ประธานกรรมการ 
๖.๒   นายเรืองฤทธิ ์  พินิจพรรณ    กรรมการ 
๖.๓   นายผจญ  ภริะแก้ว     กรรมการ 
๖.๔   นายธนวัฒน์  สิทธิตัน     กรรมการ 
๖.๕   นายเฉลิมเกียรติ  ป้ันทอง    กรรมการ 
๖.๖   นายจณิณพัต   นิตยา     กรรมการ 
๖.๗   นางสาวณัฐพัชร์   เลิศสุพรรณ    กรรมการ 
๖.๘   นายบุญเลศิ  มูลศร ี     กรรมการ 
๖.๙   นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ 
๖.๑๐  คณะกรรมการสภานักเรียน    กรรมการ 
๖.๑๑  นายปราโมทย์  ศรสีุวรรณนพกุล                       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  จัดท าสนามกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 
 - จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันตามรายการที่ก าหนดและพรอ้มท่ีจะด าเนินการแข่งขัน 
 - ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน 

 

๗.    คณะกรรมกำรจัดปะร ำพิธี   ประกอบด้วย 
๗.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย    กรรมการ 
๗.๓ นางสาวพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกฤษณา   สุภามงคล    กรรมการ 
๗.๕ นางสาวรุ่งอรณุ  ศาสนะสุพินธ์    กรรมการ 
๗.๖ นักการภารโรงชาย     กรรมการ 
๗.๗ นายชาญณรงค์  สมบตัิใหม ่    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  -  จัดหาอุปกรณ์และเตน็ท์ในการท าปะร าพิธี  ตกแต่งบรเิวณพิธีด้วยผา้และไม้ประดับให้สวยงาม 
-  ประสานฝา่ยพิธีการจดัชุดรับแขก  เก้าอี้เพื่อรับรองตามความเหมาะสม 

                        -  จัดแท่นกล่าวรายงาน  จัดตกแต่งดอกไม้ใหส้วยงามและแจกันท่ีชุดรับแขก 
 

๘.    คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขนักีฬำและกรีฑำ    ประกอบด้วย 
๘.๑   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขนักีฬำ 

ฟุตบอลและฟุตซอล                                         
๑.  นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน    กรรมการ 
๓.  คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
 

    บำสเกตบอล 
๑.  นายปราโมทย์  ศรสีุวรรณนพกุล   ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวณัฐพัชร์   เลิศสุพรรณ   กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
 
 

 



๔ 
 

ตะกร้อ 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมเกยีรติ   ปั้นทอง    กรรมการ  
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 

 

กีฬำพ้ืนบ้ำน 
๑. นายปราโมทย์  ศรสีุวรรณนพกลุ                      ประธานกรรมการ 
๒. นายเมธา  ศรีประทีป    กรรมการ 
๓. นายเรืองฤทธิ์   พินิจพรรณ   กรรมการ 
๔. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน    กรรมการ 
๕. นายเฉลิมเกยีรติ   ปั้นทอง    กรรมการ 
๖. นายจณิณพตั   นิตยา    กรรมการ 
๗. นางสาวณัฐพัชร์   เลิศสุพรรณ   กรรมการ 
 

วอลเลย์บอล 
๑. นายเมธา  ศรีประทีป    ประธานกรรมการ 
๒. นายจิณณพตั   นิตยา    กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
 

 วอลเลย์บอลชำยหำด 
๑. นายปราโมทย์  ศรสีุวรรณนพกลุ   ประธานกรรมการ 
๒. นายจิณณพตั   นิตยา    กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
 

   แชร์บอล 
๑. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ    ประธานกรรมการ 
๒. นายจิณณพตั   นิตยา    กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 
 

                                  เปตอง 
๑. นางฉวรัตน์   ค าธัญ    ประธานกรรมการ 
๒. นายสรุัตน์  จี้ฟู     กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ   กรรมการ 

  มีหน้าที ่  - จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันแต่ละประเภท 
 -  ด าเนินการตัดสินกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายด าเนินการแข่งขันและฝ่ายประชาสัมพันธ์หลังเสรจ็สิ้นแต่ละวัน 

 

๘.๒   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขนักรีฑำประเภทลู่ 
  ๘.๒.๑   นายเมธา ศรีประทีป    ประธานกรรมการ (รับรายงานตัวนักกรีฑา) 
   ๘.๒.๒   นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   ผู้ปล่อยตัวนักกรีฑา 

๘.๒.๓   นายปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล  ผู้จัดเตรียมตัวนักกรฑีา 
  ๘.๒.๔   นายสรุัตน์ จี้ฟ ู    ผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 
 ๘.๒.๕   นางฉวรัตน์  ค าธัญ    ผู้ช่วยผู้ตดัสินประจ าเส้นชัย 

๘.๒.๖   นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง   ผู้บันทึกผลการตดัสิน 
๘.๒.๗   นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ   ผู้ช่วยบันทึกผลการตดัสิน 
๘.๒.๘   นายจณิณพตั    นิตยา   ผู้ก ากับลู่   
๘.๒.๙   นางสาวณัฐพัตร์  เลิศสุพรรณ   ผู้ก ากับลู ่  

  ๘.๒.๑๐  นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   ผู้ก ากับลู ่



๕ 
 

๘.๒.๑๑   นายชัยวัฒน์   บุญมี   ผู้ก ากับลู ่
๘.๒.๑๒   นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน   ผู้ก ากับลู ่
๘.๒.๑๓   นายชาญณรงค์  สมบตัใิหม่        ประสานงานด้านการแข่งขันกรีฑา  

มีหน้าที ่   -  จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
 -  ด าเนินการแข่งขันและตดัสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

             -  รายงานผลการแข่งขนัไปยังฝ่ายทะเบียนและรางวัลการแข่งขัน พร้อมท้ังจัดตัวนักกีฬาผูช้นะเข้ารับรางวลั 
๙.   คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 

๙.๑ นายบรรจบ  ชูมก              ประธานกรรมการ 

๙.๒ นายบัญชา  บังคมเนตร     กรรมการ 
๙.๓ นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ 
๙.๔ นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา    กรรมการ 
๙.๕ นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน 
 -  ติดตั้งเครื่องเสยีงรถประชาสัมพันธ์น าหน้าขบวนพาเหรดให้พร้อม 
-  ประสานฝา่ยประชาสัมพันธ์เพื่อติดตั้งเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ตลอดการแข่งขัน 
-  บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันด้วยกล้องถ่ายรูป  กล้องวิดีทัศน์  และกล้องดจิิตอล 

๑๐.   คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑   นางศรีเรญิ  มีพิมพ ์      ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒   นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
 ๑๐.๓   นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
 ๑๐.๔   นางศิริญญา  หล้าเต็น     กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้าที ่  -  ประสานการจดัท าเกยีรติบตัร 

-  ติดต่อขอน าเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อพิมพ์เกียรติบตัร 
-  จัดพิมพ์เกยีรติบตัรรางวัลให้กับนักกีฬา - กรีฑา ให้เสร็จสิ้นในช่วงการแข่งขัน 
-  ประสานการมอบเกียรติบัตรแกน่ักกีฬา 

 

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและรำงวัล   ประกอบด้วย 
๑๑.๑    นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล          ประธานกรรมการ 
๑๑.๒    นางอุมาพร แก้วปวน    กรรมการ 
๑๑.๓    นางพนันภา วลีด ารงค์    กรรมการ 
๑๑.๔    นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
๑๑.๕    นางลาวัลย์  ขยันขาย    กรรมการ 
๑๑.๖    นางสาวณัฐธิดา   แก้วทิพย์    กรรมการ 
๑๑.๗    นางสาวเจนจริา   หล้าแก้ว    กรรมการ 
๑๑.๘    นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี    กรรมการ 
๑๑.๙    นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ    กรรมการ 
๑๑.๑๐  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที ่  -  ประสานฝ่ายแผนงานจัดเตรียมเกียรติบัตรเพื่อมอบแกน่ักกีฬา และนักกรีฑาที่ชนะการแข่งขัน 
 -  จัดเตรียมเหรยีญรางวัลและเกยีรติบตัร ให้แก่นักกีฬาและนักกรฑีาที่ไดร้ับรางวัลและด าเนินการ 
    มอบตลอดช่วงการแข่งขันและก่อนพิธีปิด 
-   รับและบันทึกผลการแข่งขันกฬีาและกรฑีาทั้งประเภทลู่และประเภทลานพร้อมทั้งรวมคะแนน   
    เพื่อตัดสิน คะแนนรวมของการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
 -  จัดหาและจดัเตรียมถ้วยรางวัล และรางวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬา กรีฑา ดุริยางค์ และพาเหรด 
 
 
 



๖ 
 

๑๒.  คณะกรรมกำรตัดสินกองเชยีร์และขบวนพำเหรด   ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑    นายถวิล ชัยยา     ประธานกรรมการ 

  ๑๒.๒    นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    กรรมการ 

  ๑๒.๓    นางศิริญญา  หล้าเต็น    กรรมการ 
  ๑๒.๔    หัวหน้าท่ีปรึกษาสีทุกส ี    กรรมการ 

๑๒.๕    นางพิชยา  ชูมก      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   -  ก าหนดหัวข้อขบวนพาเหรดให้แต่ละส ี

 -  จัดท าเกณฑ์การตัดสินเชียรล์ีดเดอร์ กองเชียร์ และขบวน พาเหรดพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด   
    ให้แต่ละสีรับทราบ 
-  ด าเนินการตดัสิน รวมคะแนนมอบให้แก่ฝ่ายทะเบยีนและรางวัล 
 

๑๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งรถประชำสมัพันธ์  ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นางล าดวน   ติดทะ     ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ  
๑๓.๓ นายบุญเลศิ   มูลศร ี     กรรมการ 

 ๑๓.๔ นายสุทิศ   มณีทอง     กรรมการ 
๑๓.๕ นางสาวกนกวรรณ  จันทรล์อย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่   จัดตกแต่งรถประชาสมัพันธ์ให้สวยงามโดยประสานฝ่ายโสตทัศนศึกษา  
 

๑๔.  คณะกรรมกำรจัดขบวนพำเหรดและดุริยำงค์   ประกอบด้วย 
        ๑๔.๑ นายเอกดน อินต๊ะปัน      ประธานกรรมการ    

๑๔.๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๑๔.๓ นางสาวสุภาวนี  กลิ่นหอม    กรรมการ 
๑๔.๔ นางสาวพรพมิล  ฤทธิ์ถิ    กรรมการ 
๑๔.๕ นางสาวอัญชลุีพร  เชื้อป้อม    กรรมการ 
๑๔.๖ ประธานกลุ่มสีทุกสี และคณะกรรมการส ี   กรรมการ 
๑๔.๗ นางพิมพ์ชนก  อภิวงค์งาม    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  -  จัดรูปแบบขบวนพาเหรด ด าเนินการฝึกซ้อมดรุิยางค์และปล่อยขบวนพาเหรดตามก าหนดเวลา 
 -  คัดเลือกดรมัเมเยอร์ ผู้ถือป้ายโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ป้ายกีฬาและธงทิว 
 -  ประสานฝ่ายสื่อสารในการก าหนดจุดเริ่มต้นขบวนพาเหรด 
 -  ควบคุมขบวนพาเหรดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 -  ประสานงานขอก าลังเจ้าหนา้ที่ ต ารวจจราจร จากสถานีต ารวจภธูรอ าเภอบ้านโฮ่ง 
 

๑๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดลูกเสือสื่อสำร   ประกอบด้วย 
      ๑๕.๑ นางล าดวน   ติดทะ     ประธานกรรมการ 

๑๕.๒ ลูกเสือสื่อสาร ม.๑ จ านวน ๒๐ นาย   กรรมการ    
      ๑๕.๓ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  -  จัดเตรียมลูกเสือสื่อสารโดยประสานฝ่ายจดัการแข่งขัน และตัดสินกีฬา – กรีฑา 
 -  จัดลูกเสือสื่อสารฝ่ายเส้นชัย แจ้งฝ่ายเกียรติบตัร  
 -  จัดลูกเสือน าผู้ชนะรับรางวัล 
 -  ควบคุมลูกเสือให้ด าเนินการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
 

 ๑๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล   ประกอบด้วย 
 ๑๖.๑ นางฉวรัตน์ ค าธัญ     ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒ นางสาวบุศรินทร์  ปลืม้ใจ    กรรมการ 

๑๖.๓ นักเรยีนตัวแทนกลุม่ส ี     กรรมการ 
 



๗ 
 

๑๖.๔ นักเรยีนชุมนุมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน  กรรมการ 
๑๖.๕ นายชัยพิชิต อุดค าม ี     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล  ยา  เตียงสนามใหก้ับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
-  ประสานงานพาหนะของโรงเรียนเพื่อน านักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
-  จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ยา ดูแลนักกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 

๑๗.   คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและบริกำรน้ ำด่ืม   ประกอบด้วย 
๑๗.๑ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ นางสาวเสาวภาคย์  ไชยเดช    กรรมการ 
๑๗.๓ นางสาวอรนุช เรือนค า     กรรมการ 
๑๗.๔  นางสาวศริินาถ  ประเสริฐ    กรรมการ 
๑๗.๕ นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย    กรรมการ 
๑๗.๖ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    กรรมการ 
๑๗.๗ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวศิริรตัน์  จุมปูวงค์    กรรมการ 
๑๗.๙ นางสาวสุณสิา  บุญผล     กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางสาวสุพตัรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๑๗.๑๑ นางจีราพรรณ เป็งเมืองลอง    กรรมการ 
๑๗.๑๒ นางสาวสรุิยาพร  ญาณตาล    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  -  จัดเตรียมอุปกรณ์  แก้วน้ า ถาด  น้ า   เพื่อให้การต้อนรับแก่แขกผู้มเีกียรติ  ครู ในพิธีเปิด   
    รวมทั้งการบริการแก่คณะกรรมการตดัสินกีฬาและกรีฑา  ตลอดการแข่งขัน   

 

๑๘  คณะกรรมกำรจัดท ำอำหำร   ประกอบด้วย 
๑๘.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ ์    ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ นายบุญเลศิ   มูลศร ี     กรรมการ 
๑๘.๓ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดท าอาหารบริการแกค่ณะครูในช่วงพักกลางวัน 
 

๑๙.  คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย   ประกอบด้วย 
 ๑๙.๑ นายเมธา ศรีประทีป      ประธานกรรมการ 

๑๙.๒ นายพินิจ ทังสุนันท์      กรรมการ 
๑๙.๓ นายสุทน  คุ้มเสม     กรรมการ 
๑๙.๔ นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล    กรรมการ 
๑๙.๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ ์     กรรมการ 
๑๙.๖ นางพันนภา  วลีด ารง     กรรมการ 
๑๙.๗ นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๑๙.๘ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน     กรรมการ 
๑๙.๙ นายบญัชา  บังคมเนตร    กรรมการ    
๑๙.๑๐ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  -  มีหน้าที ่ ประสานเจา้หน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่งเพื่อช่วยดูแลความสงบ,  ดูแลควบคุม                   
ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนอยูบ่น อาคาร, และสถานท่ี ท่ีไม่ใช่สนามกีฬา ดูแลความสงบตลอด
ระยะเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาสี    ประสานครู    คณะสี ดูแลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอยู่ภายในเต็นท์สขีองตนเอง 

 

๒๐.  คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญช ี  ประกอบด้วย 
            ๒๐.๑   นางสาวสุภาพร    เป็งปิง    ประธานกรรมการ 

๒๐.๒   นางสาวสภุาภรณ์    ชมภแูก้ว                                     กรรมการ 
            ๒๐.๓   นางสาวสุนิสา  บุญผล                 กรรมการ 



๘ 
 

๒๐.๔   นางสาวรุจติา  ปัญญาแกว้    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   -  ประสานงานแผนงานการเงินโรงเรียนท าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกีฬาส ี

 -  รับ – จ่าย เงินทุกประเภทท่ีไดร้ับการสนับสนุนการจัดกีฬา รวมทั้ง รับเงินค่าเสื้อกีฬาสจีากครู  
    ประจ าช้ันและ จัดท าบญัชีรายรับรายจา่ยเงินทุกประเภทที่เป็นผูด้ าเนินการ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
    ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานเมื่อเสรจ็สิ้นการจัดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

 

๒๑.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
๒๑.๑   นางศรีเรญิ  มีพิมพ ์     ประธานกรรมการ 
๒๑.๒   นางศิริญญา  หล้าเต็น                                     กรรมการ 
๒๑.๓   นางสาวสดุารตัน์  เปียงนอ้ย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  -  สร้างแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลการจัดกจิกรรม 
-  ติดตามและด าเนินการประเมินผล รวมทั้งรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 ๒๒.   คณะกรรมกำรที่ปรึกษำส ี  ประกอบด้วย 
                                                                

  สีน้ ำเงิน ( สขุภำพและกีฬำ) 
๑. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา 
๒. นายพงค์นรินทร์  อินกองงาม 
๓. นางพิชยา  ชูมก 
๔. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน 
๕. นางอรพินท์  กันทะรัน 
๖. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล 
๗. นายนิพล  ปลุกเสก 
๘. นางสาวอรนุช  เรือนค า 
๙. นางสาววิจิตรา  วงค์แปง 
๑๐. นางสาวเจนจริา  หล้าแก้ว 
๑๑. นางสาวศิรินาถ  ประเสริฐ 

 

สีแดง (วัฒนธรรมและอาเซียน)  
๑. นางสาวนัยนา   หมื่นจ าปา 
๒. นายสุรตัิ   จิตนารินทร ์
๓. นายประสงค์  เลิศสมบตัิพลอย 
๔. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง 
๕. นางสาวปาณสิรา  พิมพิรตัน ์
๖. นางสาวอัมพร   นามณ ี
๗. นางสาวชลิดา   โอดบาง 
๘. นางสาวบุศรินทร์  ปลื้มใจ 
๙. นางสาวสุภาวนี  กลิ่นหอม 
๑๐. นางสาวศิริรตัน์  จุมปูวงค ์
๑๑. นางสาวกฤษณา   สุภามงคล 
๑๒. นางศิริญญา  หล้าเต็น 
๑๓. Miss.  Li Yue 
 

สีชมพ ู( สิ่งเสพติดให้โทษ ) 
  ๑.  นางนพผกามาศ  สายนุวงค ์
  ๒.  นางสาวสรุิยาพร   ญาณตาล 

๓.  นางสาวอ าภา  เขียวด ี



๙ 
 

๔.  นายชัยพิชิต   อุดค าม ี
  ๕.  นางสาวเสาวภาคย์  ไชเดช 

  ๖.  นายสุทน  คุ้มเสม  
  ๗.  นางสาวสดุารตัน์  เปียงน้อย 

  ๘.  นายเอกดน   อินต๊ะปัน 
  ๙.  นางสาวรุจติา  ปัญญาแก้ว 

  ๙.  นางสาววรญัญา  เป็งปิง 

 ๑๐.นางสาวพรพิมล   ฤทธ์ิถี 
  ๑๑.นางสาวกานต์ชนก   ไชยวาร ี

  ๑๒. นางสาวพรสวรรค์  วรรณภิระ 
  
สีเหลือง (เฉลิมพระเกียรต/ิเศรษฐกิจพอเพียง) 
๑. นางพันนภา  วลีด ารงค ์
๒. นางสาวขวัญฤดี    ศรีษะ 
๓. นางล าดวน  ติดทะ 
๔. นางศรีเรญิ   มีพิมพ์ 
๕. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
๖. นายพินิจ   ทังสุนันท์ 
๗. นางสาวญาดา  มาอ้วน 
๘. นางอุมาพร   แก้วปวน 
๙. นางสาวณัฐธิดา   แก้วทิพย ์
๑๐. นางศิริญญา  หล้าเต็น 
๑๑. Mr.Von Paul Mulat 
๑๒. Mr.Philip Dave C.Cajes 
๑๓. Miss.Alma Grace T.Bateg 

 

สีเขียว (รักษ์โลก/สิ่งแวดล้อม) 
๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒนวุฒิกุล 
๒. นางพิมพ์ชนก  อภิวงศ์งาม 
๓. นายบรรจบ   ชูมก 
๔. นางศิริเพ็ญ   พินิจพรรณ  
๕. นางลาวัลย์   ขยันขาย 
๖. นางสาวสณุิสา  บุญผล 
๗. นางเสาวนีย์   แสงหงษ์ 
๘. นางสาวอัจจิมา  ศิรสิูตร 
๙. นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง 
๑๐. นายสุรตัน์  จี้ฟ ู
๑๑. นางกาญจนา   เหลืองทา 
๑๒. นางสาวรุ่งอรุณ  ศาสนะสุพินธ ์
๑๓. นายชัยวัฒน์   บุญมี 
๑๔. นายสิทธิพงษ์  เรือนค าปัน 

๑๕. นางสาวอัญชุลีพร   เชื้อป้อม 
  

มีหน้าที ่  -  ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาในการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 -  จัดเตรียมนักกีฬา – นักกรีฑา ทุกประเภทตามสูจิบัตร และส่งรายชื่อนักกีฬา นักกรีฑาทุกประเภท            
    ให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 



๑๐ 
 

 -  รับผดิชอบจัดเก็บเงินค่าเสื้อกีฬาสีส่งฝา่ยการเงิน และบญัชี ให้ครบและเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 -  ควบคุมดูแลนักเรยีนให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการแข่งขัน 
 -  จัดขบวนพาเหรดในหัวข้อท่ีไดร้ับ แต่ละกลุ่มสี และกองเชียร ์
 -  จัดส่งนักกีฬา – นักกรีฑาเข้ารว่มแข่งขันตามสูจิบตัร 
 -   อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ให้ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดตี่อทางราชการ 
 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
                 (นายจรสั   ค าอ้าย) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 


