คำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ
ที่ ๒๔๖ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำพรรค ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
********************************************************************
ด้ว ยกลุ่ ม บริ ห ารงานพั ฒ นานั ก เรี ย น โรงเรีย นเบญจมราชูทิ ศ ก าหนดให้ มี ก ารแข่งขั น กี ฬ าพรรค
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย และบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรค ๑ (๑) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร
หน้ำที่ ๑. อานวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายดาเนินการปฏิบัติงานด้วยดี
๒. ติดตามผลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ประกอบด้วย
นายภักดี เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นายดุสิต คงจันทร์
รองประธานกรรมการ
นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
กรรมการ
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
นางมธุรส ทองกัน
กรรมการและเลขานุการ
นายวัชรพงศ์ นุราช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำร
๒.๑ คณะกรรมกำรครูที่ปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียน
หน้ำที่ ให้คาปรึกษาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
นายวัชรพงศ์ นุราช
ประธานกรรมการ
นายบรรดร สุราราช
รองประธานกรรมการ
นางจีรารัตน์ เดี่ยวกุล
กรรมการ
นายสถาพร แสงระวี
กรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการ
นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ
กรรมการ
นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์
กรรมการ
นางสาวสริยา ทองสมัคร
กรรมการ
นางมธุรส ทองกัน
กรรมการ

๒

นางสุมาลี ใบธน
กรรมการและเลขานุการ
นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน
หน้ำที่ ๑. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
๒. อานวยความสะดวกให้ทุกฝ่ายดาเนินงานด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
นายวัชรพงศ์ นุราช
ประธานกรรมการ
นายบรรดร สุราราช
รองประธานกรรมการ
นางปดิวรัดา ณ อุบล
กรรมการ (หัวหน้าพรรคนาวิน)
นายอุดร ดวงมณี
กรรมการ (หัวหน้าพรรคเชิดชัย)
นางสาวสุวิมล อ้นทอง
กรรมการ (หัวหน้าพรรคศรเหล็ก)
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
กรรมการ (หัวหน้าพรรคฟ้าฟื้น)
นายวิชัย ไชยจันทร์
กรรมการ (หัวหน้าพรรคสายฟ้า)
นายพุฒิพงษ์ ทุ่งสว่าง
กรรมการ (หัวหน้าพรรคจุฬาลักษณ์)
นายศิริ จันทร์จาปา
กรรมการ
นางนัยนา รัตนถาวร
กรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการ
นายชาคริต ก๋งอุบล
นางสาวเพชราภา นิลพัฒน์
อนุกรรมการ
นางสาวธัญทิพ ฉัตรจริยเวศน์
นางสาวเกษราพร เสนไสย
อนุกรรมการ
นายพีรศิษย์ เต็มมีศรี
นางสาวพจณิชา หาญละคร
อนุกรรมการ
นางสาวชนิษฐา หนูทอง
นางสาวนภัสวรรณ แท่นอ่อน อนุกรรมการ
นางสาวอิษยา นาคประสิทธิ์
นายสุรณัฐ สิทธาเศรษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิจิตร
นายณันธชัย พยุหกฤษ
อนุกรรมการ
นางสาวปิยาพัชร ชิ้นจอหอ
นางสาวภคพร วีระพงศ์
อนุกรรมการ
นางสาวกชพรรณ แซ่เลี่ยว
นางสาวสุปัญญาภรณ์ ทัศนวิสุทธิ์ อนุกรรมการ
นางสาวกนิษฐา เพชรสังข์
นางสาวกฤติพร แก้วฉ่า
อนุกรรมการ
นายปานสรวง โพธิ์ทอง
นายปิยวัฒน์ แสงระวี
อนุกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ นามสนธิ์
นางสาวสุทธินีย์ ชอบกตัญญู
อนุกรรมการ
นางสาวณิชกานต์ แสนภักดี
นางสาวภูริชญา บารุงชาติ
อนุกรรมการ
นางสาวฟ้าประทาน กลั่นซ้าย
นางสาวอุไรวรรณ พรหมมา
อนุกรรมการ
นางสาวพรรณปพร เเก้วสงค์
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
นายคณัสนันท์ ศิริสุข
อนุกรรมการ
นายสุธิภูมิ ไหมดี
นายธนรัตน์ สิทธิฤทธิ์
อนุกรรมการ
นายมนัสพล จิตมนัส
นายกิตติพศ โมราศิลป์
อนุกรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ จันทร์เขียว
นายพงศกร รัตนาวสี
อนุกรรมการ
นางสุมาลี ใบธน
กรรมการและเลขานุการ
นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓

๒.๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
หน้ำที่ ๑. เบิกและจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้จ่ายแก่พรรคต่าง ๆ และส่วนกลาง
๒. รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายของแต่ละพรรคให้ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ
ประกอบด้วย
นางจีรารัตน์ เดี่ยวกุล
ประธานกรรมการ
นางสาวสริยา ทองสมัคร
รองประธานกรรมการ
นางสารี ณรงค์ทิพย์
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคนาวิน)
นางสาวนาตยา วรรณมาศ
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคเชิดชัย)
นางวงศ์ตะวัน ธาราฤดี
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคศรเหล็ก)
นางผกากรอง โยธารักษ์
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคฟ้าฟื้น)
นางอรศรี สุราราช
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคจุฬาลักษณ์)
นางสุพรรณี ภักษา
กรรมการ (หัวหน้าฝ่ายการเงินพรรคสายฟ้า)
นางสาวชนิษฐา หนูทอง
อนุกรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ แท่นอ่อน
อนุกรรมการ
นางบุษกร รักเกาะรุ้ง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนพำเหรด
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมขบวนกองดุริยางค์ มงกุฎ ๕ ป้ายโรงเรียน ธงโรงเรียน ธงประจาพรรค ธงขาว – แดง
ขบวนพาเหรดและนักกีฬาต่างๆ จานวนพรรคละ ๖๐ คน
๒. จัดเตรียมการซ้อมขบวนพาเหรดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๐ น.
บริเวณหอประชุมลานเข้าแถว
๓. จัดขบวนพาเหรดพร้อม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. และเคลื่อนขบวนในเวลา ๐๘.๔๐ น.
(จัดตั้งขบวนพาเหรดแต่ละพรรคจากสนามฟุตบอลเล็กเข้าสู่สนามกีฬากลาง)
ประกอบด้วย
นายวัชรพงศ์ นุราช
นายบรรดร สุราราช
นายประสิทธิพร พรหมเพชร
นายธนัยน์ ช่วยชู
นางสาวอุไรวรรณ พรหมมา
นางสาวพรรณปพร แก้วสงค์
นายประทีป มุขดาร์
นายไวยากรณ์ สบาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางปดิวรัดา ณ อุบล
นายสมพร ผลอินทร์
นางสาวธชกร เทพสังข์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พรรคนำวิน

๔

พรรคเชิดชัย
นายสุภาพ เสถียร
นายเสกสรร ดาราจร
นางปัญจรี วงศ์เมฆ
นางสาวผิน จิตต์ชื่น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววันดี ทองใบ
นางสาวพัชรี ชูประสูติ
นายธนาวิทย์ ใจเด็ด
Miss Annest Williams

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พรรคศรเหล็ก

พรรคฟ้ำฟื้น
นางสาวสุพรรณิกา ฤกษ์มงคล
นางสาวรัชนก บรรจงพาศ
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์
พรรคจุฬำลักษณ์
นางเบญจมาศ ปาลรัตน์
นางสาววรัญญา พละคช
นางสาวว.อิสรา จาปา
พรรคสำยฟ้ำ
นางตรีชฎา จิตมนัส
นางรักษ์ชล พัสดุสาร
นางสาวกรกมล แกล้วกล้า
นางสาวดาวรุณี เพ็ชรมาก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และพิธีกำรเปิด – ปิดกำรแข่งขัน
หน้ำที่ ๑. ดาเนินการพิธีเปิด – ปิด ให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามกาหนดการแข่งขันกรีฑาพรรค
๒. ติดต่อเชิญนักกีฬาอาวุโสกล่าวนานักกีฬา
๓. เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาพรรค
๔. ประชาสัมพันธ์งานทุกด้านให้พรรคต่างๆรับทราบ
๕. ประกาศผลการแข่งขัน
๖. ดาเนินการมอบเหรียญให้นักกีฬา
๗. ควบคุมการประกาศผลการแข่งขันและการมอบเหรียญให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน
ประกอบด้วย
นางพันธิภา รุจิวณิชย์กุล
ประธานกรรมการ
นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ
รองประธานกรรมการ
นางสาวสุวิมล อ้นทอง
กรรมการ
นางสารี ณรงค์ทิพย์
กรรมการ
นางสาวกรวิภา อินทสา
กรรมการ

๕

นายชาคริต ก๋งอุบล
อนุกรรมการ
นางสาวอิษยา นาคประสิทธิ์
อนุกรรมการ
นายสุรณัฐ สิทธาเศรษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิจิตร
อนุกรรมการ
นักเรียน จานวน ๑๐ คน
อนุกรรมการ
นายนภัทร เฮ้งศิริ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
หน้ำที่ ต้อนรับและบริการอาหารว่างผู้มีเกียรติที่ทางโรงเรียนได้เชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วย
นางปริตตา ลีละวัฒน์
ประธานกรรมการ
นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด
รองประธานกรรมการ
นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์
กรรมการ
นางวรรณภา ผลอินทร์
กรรมการ
นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์
กรรมการ
นางสาวนุชนาฎ หาญสกุล
กรรมการ
นางสาววันดี ทองใบ
กรรมการ
นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ
กรรมการ
นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิจิตร
อนุกรรมการ
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
กรรมการและเลขานุการ
นางจิระพร ภู่ขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำสูจิบัตร
หน้ำที่ ๑. จัดทาสูจิบัตร รายการแข่งขันกีฬาพรรค
๒. แจกสูจิบัตรแก่หัวหน้าพรรคและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขัน
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นายศุภชัย คูหาพงศ์
รองประธานกรรมการ
นางสาวดวงดาว เพชรนะ
กรรมการ
นายพีรศิษย์ เต็มมีศรี
อนุกรรมการ
นางสาวพจณิชา หาญละคร
อนุกรรมการ
นางสาวปิยพัชร ชิ้นจอหอ
อนุกรรมการ
นางสาวภคพร วีระพงศ์
อนุกรรมการ
นายณันธชัย พยุหกฤษ
อนุกรรมการ
นางสาวกนกวรรณ นามสนธิ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุทธินีย์ ชอบกตัญญู
อนุกรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการเลขานุการ
นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖

๒.๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคกีฬำ
หน้ำที่ ๑. เตรียมงานประเภทลู่ ประเภทลาน
๒. เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันทุกประเภทให้พร้อมและจัดเก็บให้เรียบร้อย
๓. บริการอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
๔. จัดเตรียมสนามแข่งขันให้พร้อมที่จะแข่งขัน
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นางนัยนา รัตนถาวร
รองประธานกรรมการ
นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์
กรรมการ
นางณิชากร ชูมณี
กรรมการ
นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี
กรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรตัดสินและชี้ขำดประเภทลู่
ผู้ชี้ขำดประเภทลู่
หน้ำที่ ๑. ตัดสินปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินประเภทลู่ทุกประเภท
๒. ประธานกรรมการมีอานาจชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นางนัยนา รัตนถาวร
กรรมการ
ผู้ตัดสินประเภทลู่
หน้ำที่ ตัดสินการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
นักเรียน จานวน ๑๐ คน
อนุกรรมการ
๒.๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยเรียกตัวนักกีฬำ
หน้ำที่ ๑. เรียกตัวนักกีฬาเพื่อทาการตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนให้ถูกต้อง
๒. จัดตัวนักกรีฑาลงสนามตามรายการแข่งขันให้ทันตามเวลาที่กาหนดในสูจิบัตร
ประกอบด้วย
นางณิชากร ชูมณี
นางสาวโสรญา บุญสุขกาจน์
นางสาวปิยพัชร ชิ้นจอหอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ

๗

นางสาวภคพร วีระพงศ์
นักเรียน จานวน ๒ คน
นางสาวจุฑาภรณ์ บริรักษ์กุลชัย

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยปล่อยตัวนักกีฬำ
หน้ำที่ ๑. เรียกตัวนักกรีฑาเข้าประจาที่
๒. ให้สัญญาณปล่อยตัวนักกรีฑา
๓. รักษาเวลาให้เป็นไปตามที่กาหนดในสูจิบัตรทุกประการ
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นายทศพล จินดา
กรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
นักเรียน จานวน ๒ คน
อนุกรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินประจำเส้นชัย
หน้ำที่ ๑. จดบันทึกและจัดลาดับที่การแข่งขันประเภทลู่ทุกรายการ
๒. ส่งผลการแข่งขันกีฬาที่ชนะ ที่ ๑–๖ ให้ฝ่ายบันทึกคะแนน และส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓. จับเวลาการแข่งขันแต่ละรายการ ลงสถิติของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. ให้สัญญาณธงเริ่มเชียร์ และหยุดเชียร์
ประกอบด้วย
๒.๑๒.๑ กรรมกำรฝ่ำยจับเวลำ
นายไพฑูรย์ ไทยพันธ์
ประธานกรรมการ
นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ
รองประธานกรรมการ
นางพัชรินทร์ รัชชะ
กรรมการ
นายธีรพล หาญสกุล
กรรมการ
นายเตชพิสิษฐ์ ศรีนวลดี
กรรมการ
นางผกากรอง โยธารักษ์
กรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
นักเรียน จานวน ๔ คน
อนุกรรมการ
๒.๑๒.๒ กรรมกำรฝ่ำยจัดลำดับที่และจดบันทึกผลกำรแข่งขัน
นายเอกตะวัน เลิศไกร
ประธานกรรมการ
นางสาวรักชนก บรรจงพาศ
รองประธานกรรมการ
นางพัชรี ชูประสูติ
กรรมการ
นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว
กรรมการ

๘

นางสาวกนกวรรณ นามสนธิ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุทธินีย์ ชอบกตัญญู
อนุกรรมการ
นางสาวภารตี หนูสังข์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒.๓ กรรมกำรฝ่ำยสื่อสำร
นายสมพร ผลอินทร์
ประธานกรรมการ
นายธนาวิทย์ ใจเด็ด
กรรมการ
นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง
กรรมการ
นางสาวอิษยา นาคประสิทธิ์
อนุกรรมการ
นายสุรณัฐ สิทธาเศรษฐ์
อนุกรรมการ
นายณันธชัย พยุหกฤษ
อนุกรรมการ
นักเรียน จานวน ๕ คน
อนุกรรมการ
๒.๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสิน และชี้ขำดประเภทลำน
ผู้ชี้ขำดประเภทลำน
หน้ำที่ ๑. ตัดสินปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตัดสินประเภทลู่ทุกประเภท
๒. ประธานกรรมการมีอานาจชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว
ประกอบด้วย
นายศุภชัย คูหาพงศ์
ประธานกรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
ผู้ตัดสินประเภทลำน
หน้ำที่ ตัดสินการแข่งขันตามตารางการแข่งขัน
ประกอบด้วย
กรรมกำรตัดสินขว้ำงจักร
นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี
ประธานกรรมการ
นายเสกสรร ดาราจร
กรรมการ
นักเรียน จานวน ๔ คน
อนุกรรมการ
กรรมกำรตัดสินกระโดดไกล
นางสาวดวงดาว เพชรชนะ
ประธานกรรมการ
นายคณิศ ถิรารางค์กูล
กรรมการ
นักเรียน จานวน ๔ คน
อนุกรรมการ
กรรมกำรตัดสินทุ่มน้ำหนัก
นายศุภชัย คูหาพงศ์
นายณกฤช บัวจันทร์
นักเรียน จานวน ๔ คน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการ

๙

๒.๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอุทธรณ์
หน้ำที่ รับร้องเรียนและพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย
นายวัชรพงศ์ นุราช
ประธานกรรมการ
นายศิริ จันทร์จาปา
รองประธานกรรมการ
นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี
กรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการ
นายศุภชัย คูหาพงศ์
กรรการและเลขานุการ
๒.๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยแสงเสียง
หน้าที่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียงและควบคุมเครื่องเสียงที่กองอานวยการตลอดระยะเวลาที่มีการแข่งขัน
๒. ควบคุมการใช้เครื่องเสียงของพรรคต่างๆให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอน
๓. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงของพรรคต่างๆให้เป็นไปตามที่กาหนด
ประกอบด้วย
นายสถาพร แสงระวี
ประธานกรรมการ
นายวชิระ ชินวงศ์
กรรมการ
นายเรวัติ นวลขาว
กรรมการ
นายดุสิทธิ์ เรืองแดง
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ จันใหม่
กรรมการ
นายปานสรวง โพธิ์ทอง
อนุกรรมการ
นายปิยวัฒน์ แสงระวี
อนุกรรมการ
นายจัตุพร คาคง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประกวดกองเชียร์
หน้ำที่ ๑. กาหนดเกณฑ์การประกวดกองเชียร์
๒. พิจารณาและตัดสินการประกวดกองเชียร์ให้เป็นไปตามลาดับขั้นตอนของเกณฑ์การประกวดด้วย
ความถูกต้องและยุติธรรม
๓. เก็บคะแนนเชียร์ลีดเดอร์ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๔. เก็บคะแนนเชียร์บนอัฒจันทร์ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประกอบด้วย
นางจิรายุ สุวรรณา
ประธานกรรมการ
นางมธุรส ทองกัน
กรรมการ
นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ
กรรมการ
นายพรเทพ ปัญนะ
อนุกรรมการ
นางสาวชัญญานุช จันสีนาค
อนุกรรมการ
นางสาวพรปวีณ์ เรืองตรีโรจน์
อนุกรรมการ
นางสาววิรัญชนา ทิพงษ์
อนุกรรมการ
นายศักย์ปวีณ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
อนุกรรมการ
นางสาวธัญชนก นนทฤทธิ์
อนุกรรมการ
นางสาวเพชราภา นิลพัฒน์
อนุกรรมการ

๑๐

นางสาวเกษราพร เสนไสย
อนุกรรมการ
นางสาวนภัสวรรณ แท่นอ่อน
อนุกรรมการ
นางสาวภคพร วีระพงศ์
อนุกรรมการ
นางสาวกนิษฐา เพชรสังข์
อนุกรรมการ
นางสาวกฤติพร แก้วฉ่า
อนุกรรมการ
นางตรีชฎา จิตมนัส
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๗. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกีฬำครู
หน้ำที่ ๑. กาหนดกีฬาประเภทต่างๆ
๒. จัดนักกีฬาครูให้พร้อม และดาเนินการแข่งขัน
๓. แจ้งผลการตัดสินกีฬาครู
ประกอบด้วย
นายศุภชัย คูหาพงศ์
ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์ ดวงดี
รองประธานกรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการ
นางนัยนา รัตนถาวร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๘. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลพรรค
หน้ำที่ ๑. จัดโปรแกรมการแข่งขัน และดาเนินการแข่งขันเพื่อให้ได้คู่ชิงชนะเลิศ ในวันกีฬาพรรค
(๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
๒. จัดการแข่งขันเพื่อมิให้กระทบต่อการแข่งขันกีฬา
๓. จัดการแข่งขันฟุตบอลพรรครอบชิงชนะเลิศในวันกีฬาพรรค (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
นายศิริ จันทร์จาปา
ประธานกรรมการ
นายวิว พันธนียะ
กรรมการ
นายอภิสร นิ่มแสงธรรม
อนุกรรมการ
นายพงศธร รัญจวน
อนุกรรมการ
๒.๑๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
๒. เตรียมรถพยาบาลประจาสนาม
๓. ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลนักกีฬา นักเรียน และเจ้าหน้าที่
๔. นาผู้ป่วยที่ต้องรับการพยาบาล ออกจากสนามส่งเต็นท์พยาบาล
๕. ติดต่อฝ่ายอานวยการเพื่อพาผู้ป่วยอาการหนักส่งโรงพยาบาล
๖. ปฏิบัติงานในวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย
นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์
ประธานกรรมการ
นางละเมียด ดินเต็ม
กรรมการ

๑๑

นางสาวณิชกานต์ แสนภักดี
อนุกรรมการ
นักเรียนชุมนุมพยาบาล จานวน ๒๐ คน อนุกรรมการ
นางศิริลักษณ์ เกื้อกุล
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเก้าอี้สาหรับประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ชุดรับแขก ๑ ชุดและเก้าอี้นวม ๓๐ ตัว
๒. จัดเตรียมแท่นพูดสาหรับกล่าวรายงาน ประดับดอกไม้แท่นพูดและโต๊ะประธาน
๓. จัดเก้าอี้จานวน ๑๕ ตัวและโต๊ะจานวน ๑๐ ตัว สาหรับการประกาศ รวมคะแนน และวางถ้วย
รางวัลบริเวณบนอัฒจันทร์มีหลังคา โต๊ะวางอาหารว่างและอาหารเที่ยง
๔. จัดเต็นท์สาหรับหน่วยพยาบาล ๑ หลัง เก้าอี้จานวน ๒๐ ตัว พร้อมเปลสนาม และจัดเก้าอี้ ๕ ตัว
สาหรับหน่วยรักษาความปลอดภัย
๕. จัดเต็นท์พักสาหรับนักกีฬา ๒ หลัง เก้าอี้ ๒๐ ตัว และสาหรับเต็นท์ลงทะเบียน ๒ หลัง พร้อม
โต๊ะจานวน ๕ ตัว เก้าอี้จานวน ๓๐ ตัว ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖o ณ สนามกีฬากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช
๖. จัดเตรียมพัดลมให้เพียงพอ
๗. ติดตั้งโครงป้ายฉากหลังของแต่ละพรรค ขนาด ๓.๖ x ๙.๒ เมตร
๘. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน
๙. จัดเตรียมถุงดา และดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้า ห้องสุขา ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
๑๐. รับ – ส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันก่อนเริ่มพิธีการและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ
ประกอบด้วย
นายวัชรพงศ์ นุราช
ประธานกรรมการ
นายสุรพงศ์ พงศ์สมัคร
รองประธานกรรมการ
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
กรรมการ
นางจิระพร ภู่ขา
กรรมการ
นายสมพร ธรรมรัตน์
กรรมการ
พนักงานบริการทุกคน
กรรมการ
นางสาวณิชกานต์ แสนภักดี
อนุกรรมการ
นายธนรัตน์ สิทธิฤทธิ์
อนุกรรมการ
นายมนัสพล จิตมนัส
อนุกรรมการ
นายกิตติพศ โมราศิลป์
อนุกรรมการ
นายพงศกร รัตนาวสี
อนุกรรมการ
นางสาวกมลรัตน์ จันทร์เขียว
อนุกรรมการ
นายวิชัย ไชยจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการทุกฝ่าย
๒. จัดบริการอาหารกลางวันแก่คณะครู กรรมการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนักเรียน เสมารักษ์
นักเรียนวงโยธวาทิตในวันแข่งขัน
๓. จัดซื้อน้าดื่ม น้าแข็ง ให้เพียงพอตลอดจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

๑๒

ประกอบด้วย
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
ประธานกรรมการ
นางจิระพร ภู่ขา
รองประธานกรรมการ
นางเนตรชนก งามขา
กรรมการ
นางสมจิตร สรรพนิล
กรรมการ
นางศรัณยู ทองมี
กรรมการ
นางลัดดาพร จันทร์ภักดี
กรรมการ
นางโบตั๋น รัตนพันธ์
กรรมการ
นางภัทรวดี ใจจิตร
กรรมการ
นายวิรัตน์ ขุนทองจันทร์
กรรมการ
นายสัมพันธ์ มาศมาลัย
กรรมการ
นายสุรนาท ไชยธรรม
กรรมการ
นายบารุง สรรพนิล
กรรมการ
นางชุติรัตน์ สุวรรณทิพย์
กรรมการและเลขานุการ
นางสุภา นาวารัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกคะแนน รวมคะแนน จัดรำงวัล และเชิญรำงวัล
หน้ำที่ ๑. บันทึกคะแนน รวมกีฬา และกรีฑาของแต่ละพรรคให้เรียบร้อยและถูกต้อง
๒. จัดเตรียมรางวัลประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน
๓. ดาเนินการพิธีมอบเหรียญรางวัล โดยจัดลาดับขั้นตอนในการมอบเชิญผู้มอบรางวัลตามความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาในการแข่งขัน
ประกอบด้วย
นายเอกตะวัน เลิศไกร
ประธานกรรมการ
นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
รองประธานกรรมการ
นางปาริชาต เต็มนา
กรรมการ
นางสาวสุพานี ฉิมพลี
กรรมการ
นางสาวบงกชรัตน์ ดาจันทร์
กรรมการ
นางสาวภาวินี สระแดง
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ จันใหม่
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ นามสนธิ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุทธินีย์ ชอบกตัญญู
อนุกรรมการ
นางศิริพรรณ รัตนะรัต
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ
หน้ำที่ บันทึกภาพตลอดการแข่งขัน ถ่ายภาพ และถ่ายภาพนิ่งตามที่เห็นสมควร
ประกอบด้วย
นางจิรายุ สุวรรณา
ประธานกรรมการ
นายวิทวัส เยื้อยงค์
รองประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย ยะวา
กรรมการ
นายเรวัติ นวลขาว
กรรมการ

๑๓

นายนิเชต นิโมง
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ จันใหม่
กรรมการ
นายจัตุพร คาคง
กรรมการ
นายมนธีร์ ทองฉิม
อนุกรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชูกลิ่น
อนุกรรมการ
นายณันธชัย พยุหกฤษ
อนุกรรมการ
นางเยาวธิดา คาคง
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย
หน้ำที่ ๑. จัดระบบเข้าออกบริเวณสนามกีฬาให้เป็นระเบียบ
๒. ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั่วๆไปภายในบริเวณสนามกีฬา
๓. ควบคุมดูแลมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่พึงประสงค์เข้าในบริเวณการแข่งขัน
ประกอบด้วย
นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติ
ประธานกรรมการ
นางพวงผกา ตลึงจิตต์
กรรมการ
นางสาวสุดา จิตรวิบูลย์
กรรมการ
นายสมพร ธรรมรัตน์
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ สุวรรณสุข
กรรมการ
นายเอกพงศ์ รุ่งเรือง
กรรมการ
นางสาวพรรณวดี กระจ่างจิตร
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ สุวรรณสุข
กรรมการ
ยามรักษาการทุกคน
กรรมการ
นักเรียนลูกเสือ จานวน ๒๐ คน
อนุกรรมการ
นายชัยยุทธิ์ ฤทธิจักร
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๕. หัวหน้ำพรรคและประธำนพรรค
หน้ำที่ ๑. รับผิดชอบการเตรียมงานการแข่งกรีฑาพรรคในพรรคที่รับผิดชอบ
๒. ควบคุมดูแลบริหารพรรค ประสานงานกับครูที่สังกัดพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. ประสานงานกับฝ่ายดาเนินงานเมื่อเกิดปัญหา
๔. สารวจ ควบคุมอุปกรณ์ทุกชนิด จัดเก็บและจัดส่งฝ่ายที่รับผิดชอบหลังเสร็จงาน
ประกอบด้วย
พรรคนำวิน
นางปดิวรดา ณ อุบล
หัวหน้าพรรค
นายสหัสวรรษ เลิศกิตติไพบูลย์
ประธานพรรค
พรรคเชิดชัย
นายอุดร ดวงมณี
หัวหน้าพรรค
นายณพล เดชรัตนวิไชย
ประธานพรรค

๑๔

พรรคศรเหล็ก
นางสาวสุวิมล อ้นทอง
นายจิรกิตติ์ สมจิตร

หัวหน้าพรรค
ประธานพรรค

พรรคฟ้ำฟื้น
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ
หัวหน้าพรรค
นายกษิดิศ สินภิบาล
ประธานพรรค
พรรคจุฬำลักษณ์
นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง
หัวหน้าพรรค
นายศิรณัฐ พุ่มชัย
ประธานพรรค
พรรคสำยฟ้ำ
นายวิชัย ไชยจันทร์
หัวหน้าพรรค
นายบันลือเกียรติ์ อินทร์ดา
ประธานพรรค
๒.๒๖. คณะกรรมกำรประจำพรรค
หน้ำที่ ๑. รับผิดชอบและดูแลนักเรียนในพรรคระหว่างการฝึกซ้อมและวันแข่งขัน
๒. รับผิดชอบและดูแลสถานที่ระหว่างการฝึกซ้อมและวันแข่งขัน
ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการสังกัดพรรคนาวิน
๒. คณะกรรมการสังกัดพรรคเชิดชัย
๓. คณะกรรมการสังกัดพรรคศรเหล็ก
๔. คณะกรรมการสังกัดพรรคฟ้าฟื้น
๕. คณะกรรมการสังกัดพรรคสายฟ้า
๖. คณะกรรมการสังกัดพรรคจุฬาลักษณ์
๒.๒๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต
หน้ำที่ ควบคุมวงโยธวาทิตให้เป็นไปตามลาดับพิธีการ และแสดงตามกาหนดการ
ประกอบด้วย
นายธนัยน์ ช่วยชู
ประธานกรรมการ
นางตรีชฎา จิตมนัส
กรรมการ
นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์
กรรมการ
นายพงศกร รัตนาวสี
อนุกรรมการ
นายประสิทธิพร พรหมเพชร
กรรมการและเลขานุการ

๑๕

๒.๒๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
หน้ำที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายจนเสร็จพิธี และรายงานให้ทราบ
ประกอบด้วย
นางสาวผิน จิตต์ชื่น
ประธานกรรมการ
นางสาวเมตตา วุฒพงษ์
กรรมการ
นางกัลยา สิทธิชัย
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ นามสนธิ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุทธินีย์ ชอบกตัญญู
อนุกรรมการ
นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มกาลังความสามารถให้บรรลุ
เป้าหมาย มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

