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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ ๐๕๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
………………………………………… 

      ด้วย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยจะท าการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
     เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือให้ปฏิบัติงานบริหารบุคลากร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๐๙ /๒๕๕๑ เรื่อง มอบอ านาจการการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการจึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
๑.๑  นายจรัส  ค าอ้าย    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ  
๑.๓  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๑.๔  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
๒.๑  นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางศิริญญา  หล้าเต็น   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๒.๔  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
๒.๕  นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง   กรรมการ 
๒.๖  นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการ 
๒.๗  นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
๒.๘  นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
๒.๙  นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล   กรรมการ 
๒.๑๑ นายเอกดน  อินต๊ะปัน   กรรมการ 
๒.๑๒ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
๒.๑๓ นาบบรรจบ  ชูมก    กรรมการ 
๒.๑๓ นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวชลิดา  โอดบาง   กรรมการ 
๒.๑๕ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๒.๑๕ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
๒.๑๖ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
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๒.๑๗ นางพิชยา  ชูมก        กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑๘ นายพิชัย  นิราราช    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่ - วางแผนการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
- ควบคุมดูแลและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และประธานกลุ่มสี ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
- รายงานการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น ประสานงานกับฝ่ายประเมินผล 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ  ประกอบด้วย 
๓.๑ นายพิชัย  นิราราช    ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายธนวัฒน์  สิทธฺตัน   กรรมการ 
๓.๓ นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ   กรรมการ 
๓.๔ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดวางแผนการแข่งขันกีฬา 
- ก าหนดประเภทการแข่งขัน รุ่นที่แข่งขัน และคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 
- จัดแบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่มสี 
- จัดท าตารางฝึกซ้อมและจัดท าสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
- ประสานเรื่องรางวัลกับฝ่ายทะเบียนและรางวัล 
- ประสานกับฝ่ายจัดท าสนามการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 
- วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ทางด้านเทคนิคกีฬาตลอดการแข่งขัน 
- คัดเลือกและตัดสินนักกีฬา นักกรีฑายอดเยี่ยมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ก าหนดสถานที่ตั้งกองเชียร์ของแต่ละกลุ่มสีให้สอดคล้องกับขบวนพาเหรด 
- สรุปผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 

๔.   คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   ประกอบด้วย 
๔.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ 

๔.๔ นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง  กรรมการ 
๔.๗ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดท าก าหนดการและด าเนินการพิธีการทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน 
- ด าเนินการประสานด้านประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด 
- จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวตอบในพิธีเปิดและพิธีปิด 
- จัดท า หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงานพิธีเปิด และพิธีปิด

ตลอดทั้งการขอความร่วมมือสนับสนุนจากฝ่ายและหน่วยงานอื่น ๆ 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย 

๕.๑  นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
๕.๒  นางสาวอัมพร  นามณี   กรรมการ 
๕.๓  นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ - วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์  
- ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตลอดการแข่งขัน 
- ท าหน้าที่พิธีกรตลอดการแข่งขัน 
- ฝึกซ้อมพิธี เปิด – ปิด 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคสนำม   ประกอบด้วย 
๖.๑  นายพิชัย  นิราราช      ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
๖.๓  นายผจญ  ภิระแก้ว    กรรมการ 
๖.๔  นายบุญเลิศ  มูลศรี    กรรมการ 
๖.๕  นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
๖.๖  คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 
๖.๗  นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดท าสนามกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันตามรายการที่ก าหนดและพร้อมที่จะด าเนินการแข่งขัน 
- ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยในการฝึกซ้อมและ

การแข่งขัน 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรและสถำนที่   ประกอบด้วย 
๗.๑  นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๗.๒  นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการ   
๗.๓  นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
๗.๔  แม่บ้านท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๗.๕  นักการภารโรงชายทุกคน   กรรมการ 
7.6  นายสุทิศ  มณีทอง    กรรมการ 
7.7  นายผจญ  ภิระแก้ว    กรรมการ 
๗.8  นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดหาอุปกรณ์และเต็นท์ในการท าปะร าพิธี  ตกแต่งบริเวณพิธีด้วยผ้าและไม้ประดับให้สวยงาม 
- ประสานฝ่ายพิธีการจัดชุดรับแขก เก้าอ้ีเพ่ือรับรองตามความเหมาะสม 
- จัดแทนกล่าวรายงาน จัดตกแต่งดอกไม้ให้สวยงามและแจกันที่ชุดรับแขก 
- ตกแต่งรถประชาสัมพันธ์ 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันกีฬำและกรีฑำ    ประกอบด้วย 
๘.๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำ 

   ฟุตบอล                                         
๑. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 

           บำสเกตบอล 
๑. นายพิชัย  นิราราช   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ    
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ตะกร้อ 
๑. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
 
 
กีฬำพื้นบ้ำน 
๑. นายพิชัย  นิราราช            ประธานกรรมการ 
๒. นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๓. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
๔. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ  กรรมการ 
วอลเลย์บอล 
๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
๒. นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง  กรรมการ 
๔. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
วอลเลย์บอลชำยหำด 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา  ประธานกรรมการ 
๒. นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 

  แชร์บอล 
๑. นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง  ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๓. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
เปตอง 
๑. นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ  ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
แบดมินตัน 
๑. นายฐานันดร์  สุริวรรณ  ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีที่รับผิดชอบ  กรรมการ 
E-sports 
๑. นายนิพล  ปลุกเสก   ประธานกรรมการ 
๒. นายเฉลิมชน  วรรณพาน  กรรมการ 
๓. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์  กรรมการ 
๔. นายบัญชา  บังคมเนตร  กรรมการ 

 มีหน้าที่ - จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันแต่ละประเภท 
- ด าเนินการตัดสินกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายด าเนินการแข่งขันและฝ่ายประชาสัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นแต่ละวัน 
 

๘.๒   คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกรีฑำประเภทลู่ 
  ๘.๒.๑ นายพิชัย  นิราราช   ประธานกรรมการ (ปล่อยตัวนักกรีฑา) 
   ๘.๒.๒ นายณฐพล  พงษ์ธรรม  ผู้รับรายงานตัวกรีฑา 

https://www.chulatutor.com/blog/e-sports/
https://www.chulatutor.com/blog/e-sports/
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๘.๒.๓ นายนิพล  ปลุกเสก  ผู้จัดเตรียมตัวนักกรีฑา 
 ๘.๒.๔ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน  ผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 
 ๘.๒.๕ นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง  ผู้ช่วยผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 

๘.๒.๖ นางประสงค์  เลิศสมบัติพลอย ผู้บันทึกผลการตัดสิน 
๘.๒.๗ นายพงค์นรินทร์  อินกองงาม ผู้ช่วยบันทึกผลการตัดสิน 
๘.๒.๘ นายอภิชาติ  อินมะกอก    ผู้ก ากับช่องวิ่ง   
๘.๒.๙ นายฐานันดร์  สุริวรรณ    ผู้ก ากับช่องวิ่ง 

  ๘.๒.๑๐ นายธนวรรธน ์ ชัยยา   ผู้ก ากับช่องวิ่ง 
๘.๒.๑๑ นายเฉลิมชน  วรรณพาน   ผู้ก ากับช่องวิ่ง 
8.2.12 Mr.Philip Dave C.Cajes  ผู้ก ากับช่องวิ่ง 
๘.๒.๑3 นายนัฐพงษ์  ชนัญชนะ    ผู้ก ากับช่องวิ่ง 
๘.๒.๑4 คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ก ากับช่องวิ่ง 
๘.๒.๑5 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่ ประสานงานด้านการแข่งขันกรีฑา 

มีหน้าที่ - จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
- ด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายทะเบียนและรางวัลการแข่งขัน 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
๙.๑. นายบรรจบ  ชูมก             ประธานกรรมการ 
๙.๒. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
๙.๓. นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๙.๔. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน 
- ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์น าหน้าขบวนพาเหรดให้พร้อม 
- ประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือติดตั้งเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ตลอดการแข่งขัน 
- บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันด้วยกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีทัศน์ และกล้องดิจิตอล 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยทะเบียนและรำงวัล   ประกอบด้วย 
๑๐.๑  นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล         ประธานกรรมการ 
๑๐.๒  นางอุมาพร แก้วปวน   กรรมการ 
๑๐.๓  นางพันนภา วลีด ารงค์   กรรมการ 
๑๐.๔  นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
๑๐.๕  นางล าดวน  ติดทะ   กรรมการ 
๑๐.๖  นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
๑๐.๗  นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล  กรรมการ 
๑๐.๘  นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
๑๐.๙  นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง  กรรมการ 
10.10 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว   กรรมการ 
๑๐.๑1 นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๑๐.๑2 นางสาวอรพินท์  อุยี่   กรรมการ 
๑๐.๑3 นางสาวกาญจนวดี  คุ้มเสม  กรรมการ 
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๑๐.๑4  นางสาวพรธิดา  จันทร์ตา   กรรมการ 
๑๐.๑5  นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี  กรรมการ 
๑๐.๑6  นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการและเลขานุการ    

มีหน้าที่ - ประสานฝ่ายแผนงานจัดเตรียมเกียรติบัตรเพ่ือมอบแก่นักกีฬา และนักกรีฑาที่ชนะการแข่งขัน 
- จัดเตรียมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักกีฬาและนักกรีฑาที่ได้รับรางวัลและด าเนินการ 

มอบตลอดช่วงการแข่งขันและก่อนพิธีปิด 
- รับและบันทึกผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑาท้ังประเภทลู่และประเภทลานพร้อมทั้งรวมคะแนน   

เพ่ือตัดสิน คะแนนรวมของการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
- จัดหาและจัดเตรียมถ้วยรางวัล และรางวัลเพ่ือมอบให้แก่นักกีฬา กรีฑา ดุริยางค์ และพาเหรด 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกองเชียร์และขบวนพำเหรด   ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางพิชยา  ชูมก    ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
  ๑๑.๓  นายนิพล  ปลุกเสก   กรรมการ 
  ๑๑.๔  นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่   กรรมการ 

๑๑.๕  นายสุทน  คุ้มเสม     กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ - ก าหนดหัวข้อขบวนพาเหรดให้แต่ละสี 

- จัดท าเกณฑ์การตัดสินเชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และขบวน พาเหรดพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด  
ให้แต่ละสีรับทราบ 

- ด าเนินการตัดสิน รวมคะแนนมอบให้แก่ฝ่ายทะเบียนและรางวัล 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนพำเหรดและดุริยำงค์   ประกอบด้วย 
        ๑๒.๑ นายเอกดน อินต๊ะปัน   ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  กรรมการ 
๑๒.๓ นายพินิจ  ทังสุนันท์   กรรมการ 
๑๒.๔ นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๑๒.๕ นางวัชรินท์  แก้วมูล   กรรมการ 
๑๒.๖ นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๑๒.๗ นางชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - จัดรูปแบบขบวนพาเหรด ด าเนินการฝึกซ้อมดุริยางคแ์ละปล่อยขบวนพาเหรดตามก าหนดเวลา 
- คัดเลือกดรัมเมเยอร์ ผู้ถือป้ายโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ป้ายกีฬาและธงทิว 
- ประสานฝ่ายสื่อสารในการก าหนดจุดเริ่มต้นขบวนพาเหรด 
- ควบคุมขบวนพาเหรดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ ต ารวจจราจร จากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่ง 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล   ประกอบด้วย 
 ๑๓.๑ นางศรีเริญ  มีพิมพ์    ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒ นายชัยพิชิต อุดค ามี   กรรมการ 

๑๓.๓ นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
๑๓.๔ นักเรียนตัวแทนกลุ่มสี   กรรมการ 
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มีหน้าที่ - จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล  ยา  เตียงสนามให้กับนักเรียนที่เจ็บป่วย 
- ประสานงานพาหนะของโรงเรียนเพ่ือน านักเรียนส่งโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
- จัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ยา ดูแลนักกีฬาตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 

๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   ประกอบด้วย 
๑๔.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   ประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
๑๔.๖ นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย  กรรมการ 
๑๔.๗ นางจีราพรรณ  เป็งเมืองลอง  กรรมการ 
๑๔.๘ นางสาวสุภาภรณ์   ชมภูแก้ว  กรรมการ 
๑๔.๙ นางจันทร์วัน  รั่วรู้    กรรมการ 
๑๔.๕ นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ  กรรมการ 
๑๔.๑๐ นางสุภาภรณ์   พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่- จัดเตรียมอุปกรณ์ แก้วน้ า ถาด น้ า เพื่อให้การต้อนรับแก่แขกผู้มีเกียรติ ครู ในพิธีเปิด   
รวมทั้งการบริการแก่คณะกรรมการตัดสินกีฬาและกรีฑา ตลอดการแข่งขัน  
  - จัดท าอาหารบริการแก่คณะครูในช่วงพักกลางวัน 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย   ประกอบด้วย 
 ๑๕.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น   ประธานกรรมการ 

๑๕.๒ นายพินิจ  ทังสุนันท์    กรรมการ 
๑๕.๓ นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๑๕.๔ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๑๕.๕ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๑๕.๖ นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
๑๕.๗ นายธนวัฒน์  สิทธิตัน   กรรมการ 
๑๕.๘ นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
๑๕.๙ นายชน ชัยพูน    กรรมการ 
๑๕.๑๐ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการเลขานุการ  

มีหน้าที ่ - ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่งเพ่ือช่วยดูแลความสงบ,  ดูแลควบคุม                   
ให้นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนอยู่บน อาคาร , และสถานที่ ที่ไม่ใช่สนามกีฬา 
ดูแลความสงบตลอดระยะเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาสี  ประสานครู คณะสี ดูแลให้นักเรียนร่วมกิจกรรมอยู่ภายใน
เต็นทส์ีของตนเอง 

๑๖. คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 
๑๖.๑ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง                ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๑๖.๓ นางสาวสภุาภรณ์  ชมภูแก้ว   กรรมการ 
๑๖.๔ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - ประสานงานแผนงานการเงินโรงเรียนท าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกีฬาสี 
- รับ – จ่าย เงินทุกประเภทที่ได้รับการสนับสนุนการจัดกีฬา จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเงินทุก

ประเภทที่เป็นผู้ด าเนินการ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานเมื่อเสร็จ
สิ้นการจัดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
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๑๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   ประกอบด้วย 
๑๗.๑  นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ประธานกรรมการ 
๑๗.๙  นางสาวอรพินท์  อุยี่   กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางสาวกาญจนวดี  คุ้มเสม  กรรมการ 
๑๗.๑๑ นางสาวพรธิดา  จันทร์ตา   กรรมการ 
๑๗.๑๒ นางสาวอภิสรา  ปฐมปัญญาดี  กรรมการ 
๑๗.๑๓ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ - สร้างแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรม 
- ติดตามและด าเนินการประเมินผล รวมทั้งรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการด าเนินงาน  

๑๘. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสี   ประกอบด้วย    
สีเหลือง (เฉลิมพระเกียรติและเศรษฐกิจพอเพียง)  

นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่   ที่ปรึกษา 
๑. นายพินิจ  ทังสุนันท์    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา   กรรมการ 
๓. นางอุมาพร  แก้วปวน    กรรมการ 
๔. นางอรพินธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
๕. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์   กรรมการ 
๖. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง   กรรมการ 
๗. นางสาวสุริยาพร ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

สีชมพู (อาเซียนร่วมใจและวัฒนธรรม)  
นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง    ที่ปรึกษา 
๑. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
๓. นางกาญจนา  เหลืองทา   กรรมการ 
๔. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
๖. นางสาววรัญญา  เป็งปิง   กรรมการ 
๗. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๘. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๙. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย   กรรมการและเลขานุการ 

สีเขียว (สิ่งเสพติดให้โทษ) 
นายนิพล  ปลุกเสก    ที่ปรึกษา 
๑. นางสาววัชรินทร์   แก้วมูล   ประธานกรรมการ 
๒. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๓. นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์   กรรมการ 
๔. นางสาวอรนุช  เรือนค า   กรรมการ 
๕. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการ 
๖. นางล าดวน  ติดทะ    กรรมการ 
๗. นางเสาวนีย์ แสงหงษ์    กรรมการ 
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๘. นางสาวอัมพร นามณี    กรรมการ 
๙. นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง   กรรมการและเลขานุการ 

สีแดง (รักโลกและรักสิ่งแวดล้อม) 
นายสุทน คุ้มเสม     ที่ปรึกษา 
๑. นางญาดา  ตรีเนตร    ประธานกรรมการ 
๒. นายบรรจบ ชูมก    กรรมการ 
๓. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
๕. นางศรีเริญ  มีพิมพ์    กรรมการ 
๖. นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ  
๗. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
๘. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
๙. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๑๐. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการและเลขานุการ 

สีน้ ำเงิน (สุขภาพและกีฬา) 
นางพิชยา ชูมก      ที่ปรึกษา 
๑. นางสาวชลิดา  โอดบาง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   กรรมการ 
๓. นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
๔. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ 
๕. นายอภิชาติ  อินมะกอก   กรรมการ 
๖. นางพันนภา  วลีด ารงค์   กรรมการ 
๗. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๘. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน    กรรมการ 
๙. นางลาวัลย์  ขยันขาย    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ - ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน และให้ค าปรึกษาในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดเตรียมนักกีฬา – นักกรีฑา ทุกประเภทตามสูจิบัตร และส่งรายชื่อนักกีฬา นักกรีฑา                 

ทุกประเภท ให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
- ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการแข่งขัน 
- จัดขบวนพาเหรดในหัวข้อที่ได้รับ แต่ละกลุ่มสี และกองเชียร์ 
- จัดส่งนักกีฬา – นักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันตามสูจิบัตร 
-  อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นายจรัส  ค าอ้าย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 


