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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ท่ี 375/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
--------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จะจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5                  
ระหว่างวันท่ี ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอาศัยอ านาจความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๑๗๖๐/๒๕๕๖ ส่ัง ณ 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การ
มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร    ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์ แก้วสุข    ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น    กรรมการ  
๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน     ประกอบด้วย   
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น    รองประธานกรรมการ 
2.3 นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    กรรมการ 
2.4 นายสุทน คุ้มเสม     กรรมการ 
๒.5 นางนพผกามาศ  สายนุวงค์    กรรมการ 
๒.6 นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง    กรรมการ 
๒.7 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการ 
๒.8 นายนิพล  ปลุกเสก     กรรมการ 
๒.9 นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
2.10 นางศิริเพ็ญ พินิจพรรณ    กรรมการ 
2.11 นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
2.12 นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
2.13 นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
2.14 นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
2.15 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
2.16 นายฐานันดร์  สุริวรรณ    กรรมการ 

.../ 2.17 นางสาวชลิดา 
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2.17 นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
2.18 นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    กรรมการ 
๒.๑9 นายเอกดน  อินต๊ะปัน    กรรมการ 
2.20 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
2.21 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
2.22 นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการ 
๒.23 นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    กรรมการ 
๒.24 ครูหัวหน้าท่ีปรึกษาสีทุกสี    กรรมการ 
๒.26 นางพิชยา  ชูมก       กรรมการและเลขานุการ  
๒.27 นายพิชัย  นิราราช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. วางแผนการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

   3. ควบคุมดูแลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และประธานกลุ่มสี ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

4. รายงานการด าเนินงานเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม  

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่      ประกอบด้วย  
3.๑ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล    ประธานกรรมการ 
3.2 นางเสาวนีย์ แสงหงษ์    กรรมการ 
3.3 นางญาดา  ตรีเนตร     กรรมการ 
3.4 นายชัยพิชิต อุดค ามี     กรรมการ 
3.5 นางสาวอัมพร นามณี    กรรมการ 
3.6 นายณฐพล พงษ์ธรรม    กรรมการ 
3.7 นายเฉลิมชน วรรณพาน    กรรมการ 
3.8 นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง    กรรมการ 
3.9 นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง     กรรมการ 
3.10 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 
3.11 นางสาวกนกวรรณ จันทร์ลอย   กรรมการ 
3.12 นายบุญเลิศ มูลศรี     กรรมการ 
3.13 นายสมาน จันทร์ธง     กรรมการ 
3.14 นางจันทร์วัน รูรั่ว     กรรมการ 
3.15 นายผจญ ภิระแก้ว     กรรมการ 
3.16 นางนภาพร เข่ือนตา    กรรมการ 
3.17 นางสาวทัศนีย์ พุทธกาล    กรรมการ 
3.18 นางพรทิพย์ ใจเป้ีย     กรรมการ 
3.19 นางนิภา จินดาหลวง    กรรมการ 
3.24 นางนาตยา ทาศรี     กรรมการ 
3.20 นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    กรรมการและเลขานุการ 

..../มีหน้าท่ี 
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มีหน้ำที่ 1. จัดหาอุปกรณ์และเต็นท์ในการท าปะร าพิธี ตกแต่งบริเวณพิธีด้วยผ้าและไม้ประดับให้
สวยงาม 

2. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกเพื่อรับรองตามความเหมาะสมให้เพียงพอ 
3. จัดเตรียมแท่นกล่าวรายงาน จัดตกแต่งดอกไม้ให้สวยงามและแจกันดอกไม้ท่ีชุดรับแขก 
4. จัดสถานท่ีส าหรับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ – กรีฑำ   ประกอบด้วย 
4.๑ นายพิชัย  นิราราช     ประธานกรรมการ 
4.๒ นางสาวพลอย ครุฑน้อย    กรรมการ 
4.๓ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
4.4 นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์    กรรมการ 
4.5 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง    กรรมการ 
4.6 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. จัดวางแผนประชุมคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬา   
                      2. ก าหนดประเภทการแข่งขัน รุ่นท่ีแข่งขัน และคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

 3. จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิดในพิธีเปิดและพิธีปิด 
 4. จัดท าตารางฝึกซ้อมและจัดท าสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
 5. ประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี 
 6. วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ทางด้านเทคนิคกีฬาตลอดการแข่งขัน  
 7. คัดเลือกและตัดสินนักกีฬา นักกรีฑายอดเย่ียมประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 
 8. ฝึกซ้อมพิธีเปิดปิดก่อนการแข่งขัน 
 9. สรุปผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยธุรกำร      ประกอบด้วย   
5.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ    ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
5.3 นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    กรรมการ 
5.4 นางพันนภา  วลีด ารงค์    กรรมการ 

 5.5 นายฐานันดร์  สุริวรรณ    กรรมการ 
 5.6 นางสาวเกศราวรรณ  กันทายวง   กรรมการ 

5.7 นายสุทน คุ้มเสม     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  1. ท าหนังสือประสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยประสานคณะกรรมการด าเนินงาน 
   2. อ านวยความสะดวกหน่วยงานท่ีมาร่วมงานและต้อนรับแขกท่ีมาร่วมพิธี 

6. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์     ประกอบด้วย  
6.๑ นางสาวชลิดา  โอดบาง    ประธานกรรมการ 
6.๒ นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
6.3 นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์    กรรมการ 
 

.../6.4 นายชัยพิชิต 
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6.4 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการ 
6.5 นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   1. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหลากหลายช่องทาง 
    2. ประชาสัมพันธ์รถน าขบวนพาเหรด  

  3. เป็นพิธีกรตลอดการแข่งขันโดยประสานคณะกรรมการด าเนินงาน 

7. คณะกรรมกำรเทคนิคสนำมแข่งขัน  ประกอบด้วย 
7.๑ นายพิชัย  นิราราช     ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวพลอย ครุฑน้อย    กรรมการ 
7.3 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
7.4 นายบุญเลิศ  มูลศรี     กรรมการ 
7.5 นายสมาน  จันทร์ธง     กรรมการ 
7.6 นายผจญ  ภิระแก้ว     กรรมการ 
7.7 นายสุทิศ  มณีทอง     กรรมการ 
7.8 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 
7.9 คณะกรรมการคณะสี     กรรมการ 
7.10 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  1. จัดท าสนามกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันตามรายการที่ก าหนดและพร้อมท่ีจะด าเนินการ

แข่งขัน      
 3. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อความเรียบร้อย 

ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน  

๘. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำและกรีฑำ  ประกอบด้วย 
๘.๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำ 

ฟุตบอล                                          
๑. นายณฐพล  พงษ์ธรรม     ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
3. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

บำสเกตบอล 
๑. นายพิชัย  นิราราช    ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ    
3. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

ตะกร้อ 
๑. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   ประธานกรรมการ 
๒. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
3. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 
 
 

…/วอลเลย์บอลในร่ม 
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วอลเลย์บอลในร่ม 
๑. นางกาญจนา  เหลืองทา   ประธานกรรมการ 
๒. นางลาวัลย์  ขยันขาย    กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   กรรมการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการ 
5. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
6. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

วอลเลย์บอลชำยหำด 
๑. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๒. นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
3. Mr.Philip Dave C.Cajes   กรรมการ 
3. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
4. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

ฟุตซอล 
๑. นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง   ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
3. นายเดชพนต์ เงินถา    กรรมการ   
4. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
5. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

เปตอง 
๑. นายชัยพิชิต อุดค ามี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพลอย ครุฑน้อย   กรรมการ 
3. นายสหัสวรรษ แสนธุระ   กรรมการ 
4. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
5. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

แบดมินตัน 
๑. นายฐานันดร์  สุริวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทาริกา อุดเทพ    กรรมการ 
3. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์   กรรมการ 
4. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
5. คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการและเลขานุการ 

E-sports 
๑. นายนิพล  ปลุกเสก    ประธานกรรมการ 
๒. นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์   กรรมการ 
3. นายบัญชา  บังคมเนตร   กรรมการ 
4. นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์    กรรมการ 
5. คณะกรรมการสีท่ีรับผิดชอบ   กรรมการ 
6. นายเฉลิมชน  วรรณพาน   กรรมการและเลขานุการ 

…/กีฬาพื้นบ้าน 

https://www.chulatutor.com/blog/e-sports/
https://www.chulatutor.com/blog/e-sports/
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กีฬำพื้นบ้ำน 
๑. นายพิชัย  นิราราช                       ประธานกรรมการ 
๒. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๓. นางสาวพลอย ครุฑน้อย   กรรมการ 
๔. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 
5. นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์    กรรมการ 
6. นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันแต่ละประเภท 
2. ด าเนินการตัดสินกีฬาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. รายงานผลการแข่งขันใหฝ่้ายด าเนินการแข่งขันและฝ่ายประชาสัมพันธ์หลังเสร็จ

ส้ินแต่ละวัน 
4. เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการตัดสินวินิจฉัยและแก้ปัญหาเกมการแข่งขันกีฬา 

ทุกประเภท 

๘.๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกรีฑำประเภทลู่ 
๘.๒.๑ นายพิชัย  นิราราช   ประธานกรรมการ (ปล่อยตัวนักกรีฑา) 
๘.๒.๒ นายเฉลิมชน  วรรณพาน  รับรายงานตัวกรีฑา 
8.2.3 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง  รับรายงานตัวกรีฑา 
๘.๒.4 นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์  น านักกรีฑาลงสู่สนาม 
8.2.5 นายศิลปานันท์  บุญอุ้ม  น านักกรีฑาลงสู่สนาม 
๘.๒.6 นายณฐพล  พงษ์ธรรม  ผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 
๘.๒.7 นายธนวรรธน์   ชัยยา  ผู้ช่วยผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 
๘.๒.8 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง  ผู้ช่วยผู้ตัดสินประจ าเส้นชัย 
๘.๒.9 นางประสงค์  เลิศสมบัติพลอย บันทึกผลการตัดสิน 
๘.๒.10 นายพงค์นรนิทร์  อินกองงาม ผู้ช่วยบันทึกผลการตัดสิน 
8.2.11 นายเดชพนต์ เงินถา  ส่งผลการแข่งขัน 
8.2.12 นายชายเชษฐ์ ทิพยอด  ส่งผลการแข่งขัน 
8.2.13 นายสหัสวรรษ  แสนธุระ  ผู้ก ากับช่องวิ่งจุดท่ี 1 
8.2.14 นายนัฐกานต์  แสนคง  ผู้ก ากับช่องวิ่งจุดท่ี 2 
8.2.15 นายธนากร  หลู่ปิน  ผู้ก ากับช่องวิ่งจุดท่ี 3 
8.2.16 นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน  ผู้ก ากับช่องวิ่งจุดท่ี 4 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน 
          2. ด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันกรีฑาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

               3. รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายทะเบียนและรางวัลการแข่งขัน 

๘.3 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกรีฑำประเภทลำน (กระโดดไกล) 
๘.3.๑ นายพิชัย  นิราราช    ประธานกรรมการ  
8.3.2 นายณฐพล  พงษ์ธรรม   กรรมการ 
๘.3.๓ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 

…/๘.3.4 นายหนึ่งบุรุษ 
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๘.3.4 นายหนึ่งบุรุษ อินปงค์   กรรมการ 
๘.3.5 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันกระโดดไกล 
           2. ด าเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันกระโดดไกลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                     3. รายงานผลการแข่งขันไปยังฝ่ายทะเบียนและรางวัลการแข่งขัน 

๙. คณะกรรมกำรโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 
๙.๑ นายบรรจบ  ชูมก              ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการ 
๙.๓ นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๙.๔ นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน    กรรมการ 
๙.5 นายศิลปานันท์  บุญอุ้ม    กรรมการ 
๙.6 นายชัยพิชิต  พัฒนเวศน์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน 
2. ติดต้ังเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์น าหน้าขบวนพาเหรดให้พร้อม 
3. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อติดต้ังเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์ตลอดการ

แข่งขัน 
4. บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันด้วยกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีทัศน์ และกล้องดิจิตอล 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร    ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑ นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม   ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง    กรรมการ 

๑๐.4 นางสาวสุริยาพร ญาณตาล    กรรมการ 
๑๐.5 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 

 ๑๐.6 นางสาวพลอย ครุฑน้อย    กรรมการและเลขานุการ    
มีหน้ำที่  1. จัดท าเกียรติบัตรทุกประเภทการแข่งขัน 

 2. พิมพ์เกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับนักกีฬา หลังจบการแข่งขันแต่ละประเภท 
 3. ประสานฝ่ายรางวัลในการมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬา 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยรำงวัลกำรแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    ประธานกรรมการ 
๑๑.2 นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
11.3 นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล          กรรมการ 
๑๑.4 นางอุมาพร  แก้วปวน    กรรมการ 
๑๑.5 นางพันนภา  วลีด ารงค์    กรรมการ 
๑๑.6 นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
๑๑.7 นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย    กรรมการ 
๑๑.8 นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการและเลขานุการ    

.../ มีหน้าท่ี 
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มีหน้ำที่ 1. เตรียมรางวัล ถ้วยรางวัลส าหรับนักกีฬาทุกประเภทโดยประสานคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาหลังจบการแข่งขันแต่ละประเภท 
3. ตัดสินรางวัลคะแนนรวมการแข่งขัน โดยรวบรวมผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท  

๑๒. คณะกรรมกำรตัดสินกองเชียร์และขบวนพำเหรด   ประกอบด้วย 
12.1 คณะกรรมกำรตัดสินกองเชียร์ 

๑๒.๑.1 นางพิชยา  ชูมก     ประธานกรรมการ 
๑๒.1.๒ นายสุทน  คุ้มเสม    กรรมการ 
12.1.5 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง   กรรมการ 
๑๒.1.๓ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่   กรรมการ 
12.1.4 นางสาวอ าภา  เขียวดี   กรรมการ 
12.1.6 นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการ 
๑๒.1.7 นายนิพล  ปลุกเสก    กรรมการและเลขานุการ 

12.2 คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด  
12.2.1 นายเอกดน  อินต๊ะปัน   ประธานกรรมการ 
๑๒.2.2 นายพิชัย  นิราราช    กรรมการ 
12.2.3 นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
12.2.4 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
๑๒.2.5 นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการ 
12.2.6 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง   กรรมการ 
12.2.7 นายฐานันดร์  สุริวรรณ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 1. ประชุมวางแผนก าหนดเกณฑ์ในการแข่งขันกองเชียร์และขบวนพาเหรด    
  2. ประกาศเกณฑ์ในการแข่งขันกองเชียร์และขบวนพาเหรดให้คณะสีทราบ    

3. ด าเนินการตัดสินด้วยความยุติธรรม รวบรวมผลการแข่งขันให้แก่ฝ่ายรางวัล 

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งรถประชำสัมพันธ์   ประกอบด้วย    
๑๓.๑ นายชัยพิชิต  อุดค ามี    ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นายสมาน  จันทร์ธง    กรรมการ 
๑๓.๓ นายบุญเลิศ   มูลศรี    กรรมการ 
13.4 นางสาวกนกวรรณ   จันทร์ลอย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ตกแต่งรถประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสวยงาม โดยประสานฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

๑๔. คณะกรรมกำรจัดขบวนพำเหรดและดุริยำงค์ ประกอบด้วย 
๑๔.๑ นายเอกดน  อินต๊ะปัน    ประธานกรรมการ 
14.2 นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการ 
14.3 นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    กรรมการ 
๑๔.4 นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์    กรรมการ  
๑๔.5 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๑๔.6 คณะกรรมการสภานักเรียนและคณะกรรมการสี   กรรมการ 
15.7 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

.../มีหน้าท่ี 
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มีหน้ำที่ 1. จัดรูปแบบขบวนพาเหรด ด าเนินการฝึกซ้อมดุริยางค์และปล่อยขบวนพาเหรด 
ตามก าหนดเวลา 

  2. คัดเลือกดรัมเมเยอร์ ผู้ถือป้ายโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา ป้ายกีฬา 
และธงคณะสี 

3. ประสานฝ่ายส่ือสารในการก าหนดจุดเริ่มต้นขบวนพาเหรด 
4. ควบคุมขบวนพาเหรดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5. ประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร จากสถานีต ารวจภธรอ าเภอบ้านโฮ่ง 

๑5. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล   ประกอบด้วย 
๑5.๑ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    ประธานกรรมการ 

 ๑5.๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๑5.๓ นายเฉลิมเกียรต ิ ปั้นทอง    กรรมการ 
15.4 นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์    กรรมการ 
15.5 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง   กรรมการ 
15.6 นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ    กรรมการ 
15.7 นางสาวปรียานุช   ปวนเป้ีย    กรรมการ 
15.8 นายสุทิศ   มณีทอง     กรรมการ 
๑5.9 นักเรียนตัวแทนคณะสี    กรรมการ 
๑5.10 นางศรีเริญ   มีพิมพ ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแกน่ักกีฬาท่ีบาดเจ็บ 
2. จัดเตรียมพาหนะรับส่งนักเรียนไปโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 
3. ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 
4. อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ดูแล เจ้าหน้าท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 

๑6. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   ประกอบด้วย   
๑6.๑ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   ประธานกรรมการ 
๑6.2 นางสาวอรนุช เรือนค า    กรรมการ 
๑6.3 นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    กรรมการ 
๑6.4 นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    กรรมการ 
๑6.5 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 
๑6.6 นางสาวประทุมพร อภิวงค์            กรรมการ 
๑6.7 นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง   กรรมการ 
๑6.8  นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
16.9 Ms.Lou Bingjie     กรรมการ 
16.10 นางจันทร์วัน  รั่วรู ้    กรรมการ 
16.11 นางสาวอ าไพพรรณ  วรรณภิระ   กรรมการ 
16.12 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย   กรรมการ 
16.13 นางหรรษกานต์  ดวงแก้ว    กรรมการ 
16.14 นางจีราพรรณ   เป็งเมืองลอง   กรรมการ 

.../ 16.15 นางสาวสุภาภรณ์ 



~ ๑๐ ~ 
 

16.15 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว   กรรมการ 
๑6.16 นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์พาชนะในการบริการอาหารว่าง เครื่องด่ืมแก่แขกท่ีร่วมงาน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
  2. ดูแล ต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

๑7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร   ประกอบด้วย   
๑7.๑ นางนพผกามาศ  สายนุวงค์    ประธานกรรมการ 
๑7.๒ นางอรพนิธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
๑7.๓ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์    กรรมการ 
๑7.4 นางญาดา  ตรีเนตร    กรรมการ 
17.5 นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน    กรรมการ 
17.6 นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
17.7 นางกนกวรรณ  ฟุงฟ ู    กรรมการ 
17.8 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน  กรรมการ 
17.9 แม่บ้านทุกคน     กรรมการ 
17.10 นางล าดวน ติดทะ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. ประชุมวางแผนในการจัดหาอาหารกลางวันบริการผู้ร่วมงาน 
2. จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้ าด่ืมบริการแก่คณะครู บุคลากร และแขกผู้ร่วมงาน 
3. บริการเสิร์ฟอาหารกลางวันและน้ าด่ืมแก่แขกและเจ้าท่ีหน่วยงานอื่นท่ีมาร่วมงาน 

๑8. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
๑8.๑ นางศิริญญา  หล้าเต็น    ประธานกรรมการ 
๑8.2 นายพิชัย  นิราราช     กรรมการ 
18.3 นางสาวอ าภา เขียวดี    กรรมการ 
๑8.4 นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
18.5 นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย   กรรมการ 
18.6 นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
18.7 นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๑8.8 นางสาวประทุมพร  อภิวงค์    กรรมการ 
๑8.9 นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการ 
๑8.10 นายบัญชา  บังคมเนตร    กรรมการ 
๑8.11 นายชน ชัยพูน     กรรมการ 
18.12 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง    กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 1. ประชุมวางแผนในการควบคุมดูแลนักเรียน 
   2. ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศให้นักเรียนรับทราบ 
   3. ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านโฮ่งเพื่อช่วยดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
   4. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

.../19. คณะกรรมการการเงิน 



~ ๑๑ ~ 
 

19. คณะกรรมกำรกำรเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 
19.๑ นางสาวสุภาพร   เป็งปิง    ประธานกรรมการ 
19.2 นางสาวสุภาภรณ์  ชมภูแก้ว    กรรมการ 
19.3 นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
19.4 นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจ าปี 2565 
2. จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
3. รายงานการเงินต่อคณะกรรมการด าเนินงานหลังเสร็จส้ินการจัดกิจกรรม 

๒0. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  ประกอบด้วย 
๒0.๑ นายนิพล  ปลุกเสก     ประธานกรรมการ 
๒0.๒ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
20.3 นายเฉลิมชน  วรรณพาน    กรรมการ 
๒0.๓ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน และเหมาะสม 
2. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
3. สรุปรวบรวมผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
4. รายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อประธาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน  

๒1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสี   ประกอบด้วย    
สีเหลือง (สุขภาพและกีฬา) 
นางพิชยา  ชูมก      ท่ีปรึกษา 

๑. นายพิชัย  นิราราช     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์    กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน    กรรมการ 
4. นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา    กรรมการ 
5. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง    กรรมการ 
6. นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย    กรรมการ 
7. นางอรพินธ์  กันทะรัน    กรรมการ 
8. นางพันนภา  วลีด ารงค์     กรรมการ 
9. นางอุมาพร  แก้วปวน    กรรมการ 
10. นางสาววรัญญา  เป็งปิง    กรรมการ 
11. นางสาวอ าภา  เขียวดี    กรรมการและเลขานุการ 

สีชมพู (อาเซียนร่วมใจและวัฒนธรรม)  
นายสุทน  คุ้มเสม     ท่ีปรึกษา 

๑. นางญาดา  ตรีเนตร     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน    กรรมการ 
๓. นางสาวพลอย  ครุฑน้อย    กรรมการ 

.../๔. นางสาวรุจิตา 



~ ๑๒ ~ 
 

๔. นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว    กรรมการ 
๕. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม   กรรมการ 
๖. นายชัยพิชิต  อุดค ามี    กรรมการ 
๗. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง    กรรมการ 
๘. นางสาวทาริกา  อุดเทพ    กรรมการ 
9. นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง    กรรมการ 
10. นางสาวอรนุช  เรือนค า    กรรมการ 
11. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล   กรรมการและเลขานุการ 

สีเขียว (รักษ์โลกและรักษ์ส่ิงแวดล้อม) 
นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง     ท่ีปรึกษา 

๑. นายฐานันดร์  สุริวรรณ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนพผกามาศ  สายนุวงค์   กรรมการ 
๓. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม   กรรมการ 
๔. นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล    กรรมการ 
๕. นางกาญจนา  เหลืองทา    กรรมการ 
๖. นางเสาวนีย์  แสงหงษ์    กรรมการ 
๗. นางล าดวน  ติดทะ     กรรมการ 
๘. นางศรีเริญ  มีพิมพ์     กรรมการ 
๙. นางสาวอัมพร  นามณี    กรรมการและเลขานุการ  

สีแดง (การต่อต้านยาเสพติดให้โทษ) 
นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่    ท่ีปรึกษา 

๑. นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาพร  เป็งปิง    กรรมการ 
๓. นายบรรจบ  ชูมก     กรรมการ 
๔. นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา    กรรมการ 
๕. นายเฉลิมชน วรรณพาน    กรรมการ 
๖. นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน    กรรมการ 
๗. นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ    กรรมการ 
๘. นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์    กรรมการ 
๙. นางสาวประทุมพร  อภิวงค์    กรรมการ 
๑๐. นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง    กรรมการและเลขานุการ 

สีน้ ำเงิน (เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวและเศรษฐกิจพอเพียง) 
นายนิพล  ปลุกเสก      ท่ีปรึกษา 

๑. นายเอกดน  อินต๊ะปัน    ประธานกรรมการ 
๒. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล   กรรมการ 
๓. นางกนกวรรณ  ฟุงฟู    กรรมการ 
๔. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ    กรรมการ 

.../๕. นายธนวรรธน ์



~ ๑๓ ~ 
 

๕. นายธนวรรธน์  ชัยยา    กรรมการ 
๖. นางลาวัลย์  ขยันขาย    กรรมการ 
๗. นายณฐพล  พงษ์ธรรม    กรรมการ 
๘. นางสาวชลิดา  โอดบาง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. ประชุมวางแผนในการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ร่วมแก้ปัญหาแก่คณะสี 
2. จัดหานักกีฬาทุกประเภทตามสูจิบัตร และส่งรายช่ือนักกีฬาทุกประเภทให้กับ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 
3. ควบคุมดูแลขบวนพาเหรดของคณะสี 
4. จัดให้มีกองเชียร์ และจัดขบวนพาเหรดตามหัวข้อท่ีได้รับ 
5. ควบคุม ก ากับ ดูแล นักเรียนคณะสีให้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการแข่งขัน 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 

ส่ัง ณ วันท่ี 29 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

       (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 

 
 

ก ำหนดกำรพิธีเปดิกำรแข่งขันกีฬำสีโรงเรยีนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง “ดอกตะแบกเกมส”์ 
ประจ ำปกีำรศกึษำ ๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ 9 เดือน กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ สนำมกีฬำโรงเรยีนธีรกำนทบ์้ำนโฮง่ 
---------------------------------------------- 

ภำคเช้ำ 
เวลา 07.00 น. นักกีฬาทุกคณะสีต้ังขบวนพาเหรดพร้อมกันท่ีบริเวณลานจอดรถห้างเทสโกโลตัสบ้านโฮ่ง 
เวลา 08.00 น. ขบวนพาเหรดเคล่ือนตามถนนเข้าสู่สนามกีฬาโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

(เดินเล้ียวซ้ายไปตามลู่วิ่งแล้วไปต้ังขบวนหน้าศาลากองอ านวยการบริเวณสนามฟุตบอล) 
เวลา 09.00 น. ประธานในพิธี ดร.นิพนธ์ แสงเนตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง เดินทางมาถึง  
- พิธีกรส่ัง “นักกีฬาเคารพท่านประธานตรง” วงโยธวาทิตบรรเลง “เพลงมหาฤกษ”์ 
- พิธีกรเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเข้าสู่ท่ีพักรับรอง 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินลงสู่สนามเข้าแถวหน้ากองอ านวยการบริเวณสนามฟุตบอล 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานขึ้นประจ าแท่นพิธี 
- พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พิธีกรส่ัง “นักกีฬาท้ังหมดซ้ายหัน เคารพธงชาติตรง”  
วงโยธวาทิตบรรเลง“เพลงชาติ” 

- พิธีเชิญธงโรงเรียนและธงคณะสีขึ้นสู่ยอดเสา พิธีกรส่ัง “นักกีฬาท้ังหมด เคารพธงโรงเรียน  
ตรง” วงโยธวาทิตบรรเลง “เพลงกราวกีฬา” พิธีกรส่ัง “นักกีฬาท้ังหมดขวาหัน” 

- ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นำยธีระศักด์ิ แก้วสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์ 
บ้านโฮ่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในต่อประธานในพิธี 

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันและล่ันฆ้องชัยเพื่อเปิดการแข่งขัน 
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดินแถวออกจากสนามมายืนเข้าแถวข้างประธานในพิธี 
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม (พิธีกรอ่านประวติันักกีฬาวิ่งคบเพลิง) นักกีฬาวิ่งคบเพลิงจุด 

ไฟในกระถางคบเพลิง (ทุกคนปรบมือ) 
- พิธีกล่าวค าปฎิญาณตน (พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสและอ่านประวัติ (นายณฐพล พงษ์ธรรม)  

ผู้ถือธงสีแต่ละคณะสีน าธงสีมาล้อมนักกีฬาอาวุโสรูปครึ่งวงกลมนักกีฬาอาวุโสน ากล่าว 
ค าปฏิญาณตน) 

- พิธีกรส่ัง “นักกีฬาท้ังหมดขวาหัน” หน้าเดิน วงโยธวาทิตบรรเลง “เพลงกราวกีฬา”  
น าขบวนพาเหรดแต่ละคณะสีเดินผ่านกองอ านวยการเคารพท่านประธานในพิธ 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน แล้วเดินออกจากสนามด้านทิศใต้ 
ของกองอ านวยการ 

- การแสดงในพิธีเปิดของนักเรียนโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
เวลา 10.00 น.  เริ่มการแข่งขันกรีฑาตามรายการในสูจิบัตร 
เวลา 11.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

.../ภาคบ่าย 

 
 



~ ๑๕ ~ 
 

ภำคบ่ำย 
เวลา 12.30 น. เริ่มการประกวดกองเชียร์ เรียงตามล าดับ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง สีน้ าเงิน 
เวลา 13.30 น. เริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ 
เวลา 14.00 น. ชิงชนะเลิศฟุตบอล 11 คน หญิง 
เวลา 14.30 น. ชิงชนะเลิศฟุตบอล 11 คน ชาย 
เวลา 15.00 น. พิธีปิด 
 
 

หมำยเหตุ  :  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


