
 

 

                                     คําสั�งโรงเรียนพุทธชินราชพทิยา 

                                      ที� 014 / 2561   

              เรื�อง  แต่งตั!งคณะกรรมการดําเนินงานและร่วมการแข่งขันมหกรรมกฬีาสัมพนัธ์มัธยมศึกษา พษิณุโลกเกมส์  

       ประจําปีการศึกษา 2560 

************************************************************** 

 ดว้ยกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษา ไดก้าํหนดจดัการแข่งขนัมหกรรมกีฬาสัมพนัธ์มธัยมศึกษา พิษณุโลกเกมส์  
ประจาํปีการศึกษา  2560  ขึ)นในวนัองัคารที.  16  มกราคม  2561  ซึ. งในปีนี)สหวทิยาเขตพุทธชินราช เป็นเจา้ภาพการจดั
แข่งขนักีฬา โดยภาคบ่ายจดัใหมี้พิธีเปิดการแข่งขนักีฬา   ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือและ                  
ภาคคํ.า จดังานเลี)ยงสังสรรค ์ 

เพื.อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงแต่งตั)งคณะกรรมการดาํเนินงานและร่วมงานดงันี)  
 1.  คณะกรรมการอาํนวยการ ประกอบดว้ย 
  1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
  2.  นายนุกลู  อํ.าอ่วม   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  4.  นางสาววไิล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ 
  5.  นายดิเรก  ทองหนกั  กรรมการ 
  6   นายบุญส่ง  เทียนคาํ   กรรมการ 
  7.  นางดวงพร  เพชรบวั   กรรมการ 
  8. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางวรรณเพญ็  เชื)อสิงห์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  10.นายปฏิวติั  วจิารณ์ปรีชา  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที�   ให้คาํปรึกษา แนะนาํ อาํนวยความสะดวกและแกปั้ญหาเพื.อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
 2.  คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

  1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ   ประธานกรรมการ 
  2. นางโสพิศ  เทศสลุด   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววไิล  อ่อนตานา  รองประธานกรรมการ   
  4.  นางดวงพร  เพช็รบวั   กรรมการ 
  5. นายบุญส่ง  เทียนคาํ   กรรมการ 
  6. นายปฏิวติั  วจิารณ์ปรีชา  กรรมการ 
  7. นายพิทกัษ ์  โพธิA ทอง  กรรมการ 
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  8. นางอาํพร  สินมา   กรรมการ 
  9. นางสาวกลัยา  พึ.งพาณิชยก์ุล  กรรมการ 
  10. วา่ที. ร.ต.นิทศัน์ คาํทา   กรรมการ 
  11.  นางสุรภา  จนัทร์เปล่ง  กรรมการ  
  12.  นางทวสุีข  บวัทอง   กรรมการ   

13. นางภารณี  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา กรรมการ 
  14. นายพนัธพงษ ์ อินทรวเิศษ  กรรมการ 
  15. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
  16. นางสาวสาคร อยูนุ่ย้   กรรมการ 
  17. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 
  18. นางวรรณเพญ็ เชื)อสิงห์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 มีหน้าที�    1. ติดต่อ ประสานกบัหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้ง 
     2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ 
 3.  คณะกรรมการฝ่ายประสานข้อมูล   ประกอบด้วย 

  1.  นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธาริณี  เบญจมาศ  กรรมการ 
  3. นางสาวทิวาพร อั.วหงวน  กรรมการ 
  4. นางสวาท  สิริพฒันา  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที�  1. ประสานขอ้มูลรายละเอียด จาํนวนบุคลากรแต่ละโรงเรียนเขา้ร่วมงาน 
   2. จดัทาํหนงัสือเชิญประธานพิธีเปิด และแขกผูมี้เกียรติร่วมงาน 
 4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน - บัญชี  ประกอบด้วย 

  1.  นางดวงพร  เพช็รบวั   ประธานกรรมการ 
  2.  นางชลธิชา  วรภู   กรรมการ 
  3.  นางพนชักร  มีศาสตร์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที�  1.  จดัทาํบญัชีรับเงินรายหวัตามจาํนวน จ.18 และบุคลากรเพิ.มเติมของแต่ละโรงเรียน 

2.   อาํนวยความสะดวกเรื.องเบิก-จ่าย ค่าใชส้อยการจดังานกีฬาสัมพนัธ์ 
3.  จดัทาํบญัชีสรุป รายรับ-จ่าย หลงัจากเสร็จสิ)นการจดังานเพื.อรายงานต่อไป  

5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที�   ประกอบด้วย 

  1.  วา่ที. ร.ต.นิทศัน์ คาํทา                              ประธานกรรมการ 
  2.  นายสุรสิทธิA   คมัภีรทศัน์  รองประธานกรรมการ 
  3. นางณชัภทัร  วงศจี์น   กรรมการ 
  4. นางอโณฌา  บุญโสภา          กรรมการ 
  5. นางสาวรัตนากร โพธิA ดง   กรรมการ 
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  6. นางพยอม  คุม้ฉาย   กรรมการ   

7. ลูกจา้งประจาํโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาทุกคน กรรมการ 
8. แม่บา้นโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาทุกคน กรรมการ 

  9. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการเลขานุการ 
 
   

 มีหน้าที�  1.  ประดบัตกแต่งโตะ๊ วไีอพี และโตะ๊วางของขวญัในการจบัฉลาก 
  2.  ประดบัตกแต่งรถแห่ถว้ยกีฬาสัมพนัธ์ 

3. ประดบัตกแต่งโตะ๊สาํหรับวางถว้ยกีฬาสัมพนัธ์ บนเวที งานเลี)ยง 
 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของที�ระลกึงานกฬีาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย  
  1. นางโสพิศ  เทศสลุด   ประธานกรรมการ 
  2. นางสมศรี  แซ่เลา้   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวสุภคัฉว ี เอี.ยมสาํอางค ์  กรรมการ 
  4. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 
  5.. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที�  1. ประสานการจดัซื)อของที.ระลึก พร้อมติดสัญลกัษณ์กีฬาสัมพนัธ์ประจาํปีการศึกษา 2560  
                  เพื.อมอบใหก้บัคณะครูตามจาํนวน จ. 18 และบุคลากรเพิ.มเติมของแต่ละโรงเรียน 
 2.  ดาํเนินการเรื.องมอบของที.ระลึก (หมวก)ให้แต่ละโรงเรียน ก่อนถึงวนังานแข่งขนักีฬา 
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารโต๊ะจีน  ประกอบด้วย 
 1. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณเพญ็  เชื)อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
 3. นางนุศรา  จนัสละ   กรรมการ  
 4. นางสาวรัตนากร โพธิA ดง   กรรมการ 
 5. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
 6.นางรัชนี  พรมชู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที� 1. ติดต่อประสานเรื.องอาหารโตะ๊จีนงานเลี)ยงสังสรรคภ์าคคํ.า 
 2. จดัทาํผงัหมายเลขโตะ๊อาหารของแต่ละโซนโรงเรียน 
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาของรางวลัและการจับฉลากรางวลั ประกอบด้วย 
 1. นางดวงพร  เพช็รบวั   ประธานกรรมการ 
 2. นางผกากรอง  พินิจ   รองประธานกรรมการ 
 3. นางชลธิชา  วรภู   กรรมการ 
 4. นางสาวสุภคัฉว ี เอี.ยมสาํอาง  กรรมการ 
 5. นางสาวอิสริยา ณ พทัลุง                           กรรมการ 

6. นางสาวปรางคท์ราย อุดดว้ง   กรรมการ 
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7.นายเอกกมล  เรืองเดช   กรรมการ 
8. นายธีรพงษ ์  นวลด่อน  กรรมการ 
9. นางสาวภณัฑิลา แยม้พยงุ  กรรมการ 

 10. นางสาวธาริณี เบญจมาศ  กรรมการ 
 11. นางสาวทิวาพร อั.วหงวน  กรรมการ 
 12. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ  กรรมการ 
 13. นางสาวสุธาพร มานอ้ย   กรรมการ 
 14. นางสาวบุษกร พรหมศรี  กรรมการ 
 15. นาวอฐัอรวี  อํ.าบางกระทุ่ม  กรรมการ 
 16. นางสาวนลนฐัรัตน์ เหลืองอ่อน  กรรมการ 
 17. นายธีระยทุธ  อินไชย   กรรมการ 
 18. นายชวติัพล  แดงเรือ   กรรมการ 
 19. นางเจียรนยั  สืบคาํ   กรรมการและเลขานุการ 
 20. นางอุษา  กอบกิจ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
มีหน้าที�  1. จดัซื)อจดัหาของรางวลั  เพื.อการจบัฉลาก ณ เวที งานเลี)ยงภาคคํ.า 
 2.  ดาํเนินการรวบรวมรายชื.อคณะครูทุกโรงเรียนเพื.อจดัสรรเรื.องการจบัฉลากรางวลั 
 3. จดัซื)อ จดัหารางวลัรูเล็ตตามความเหมาะสม  
 4. จดัของรางวลัเพื.อมอบใหก้บัโรงเรียนที. ชนะการแข่งขนักีฬาในแต่ละประเภท                                                                
              5. ดาํเนินการเรื.องการจบัฉลากของรางวลั ณ เวที    
9. คณะกรรมการเตรียมการแสดง และวงโยธวาทติ   ประกอบด้วย  

  1. นางสุรภา  จนัทร์เปล่ง  ประธานกรรมการ 
  2. นางทวสุีข  บวัทอง                รองประธานกรรมการ  
  3. นายสุรสิทธิA   คมัภีรทศัน์  กรรมการ 
  4. นางจินดา  คนัธพั   กรรมการ 
  5. นางพนชักร  มีศาสตร์  กรรมการ 
  6. นางสาวปรารถนา หอมลา   กรรมการ 
  7. นางสาวบุศรินทร์ พิมพล   กรรมการ 
  8. นางสาวสุทธิดา เพช็รเอม  กรรมการ 
  9. นางศจีลกัษณ์  พงศสุ์ภา  กรรมการ 
  10. Mr. Kim Patrick Abc    กรรมการ 
  11. Mr.  Wilfrdo  Botan    กรรมการ 
  12. Mr. Cleavon  Rey  Canate   กรรมการ 

  13. นางสมศรี  แซ่เลา้                            กรรมการ 
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  14. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท ์ กรรมการ 

  15. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  กรรมการ 

  16. นางสาวสุภคัฉว ี เอี;ยมสาํอาง  กรรมการ   

17. นางสาวภณัฑิลา        เอี;ยมสาํอางค ์  กรรมการ 

  18. นางสุภาพ  อมรประภา  กรรมการ 

  19. นางนงคราญ  เอี;ยมบาง  กรรมการ 

  20. นางชลธิชา  วรภู   กรรมการ 

  21.นางสาวบุศกร พรหมศรี  กรรมการ 

  22. นางสาวลกัษณา เยาวสังข ์  กรรมการ 
  23. นางชลปรียา  สวนทว ี  กรรมการ 
  24. นางอาํพร  สินมา   กรรมการ 
  25. นางสินีนาฏ  คชนิล   กรรมการ 
  26.  นางสาวทิวาพร อั.วหงวน   กรรมการ  

  27. นายชยัรัตน์  อํ.าพลู    กรรมการ 
  28. นายวรวทิย ์  ไชยมิ.ง    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที�  1.  เตรียมวงโยธวาทิตนาํขบวนนกักีฬาแต่ละสหวทิยาเขตเขา้สู่สนามการแข่งขนักีฬา 
                                 และบรรเลงพิธีเปิด 

2. เตรียมการแสดงของโรงเรียนเจา้ภาพ  1 รายการ  ในพิธีเปิดงานเลี)ยงสังสรรคภ์าคคํ.า   
 10.  คณะกรรมการฝ่ายจัดบุคลากร  แต่งสวยงามเข้าริ!วขบวน ประกอบด้วย   
  1. นางทวสุีข  บวัทอง   ประธานกรรมการ 
  2.  นางศจีลกัษณ์  พงศสุ์ภา  รองประธานกรรมการ 
  3. นายดิเรก  ทองหนกั  กรรมการ ถือธงกีฬาสัมพนัธ์ 
  4. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์  กรรมการ ถือธงกีฬาสัมพนัธ์ 
  5. นายธีระยทุธ  อินไชย   กรรมการ ถือธงกีฬาสัมพนัธ์ 
  6. นายธราธร  สุขะอาคม  กรรมการ ถือธงกีฬาสัมพนัธ์ 
  7. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ ถือป้ายงานกีฬาสัมพนัธ์ 
  8. นางสาวปรารถนา หอมลา   กรรมการ ถือป้ายงานกีฬาสัมพนัธ์ 
  9. นางสาวลกัษณา เยาวสังข ์  กรรมการ 
  10.  คณะครูโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาทุกท่าน กรรมการ 

 11.  นางสินีนาฎ    คชนิล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที�   1. ประสานและจดับุคลากรของโรงเรียนแต่งกายสวยงาม เขา้รูปขบวน 

  2. จดัเตรียมรูปแบบและตกแต่งริ)วขบวนนกักีฬาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาร่วมพิธีเปิด 
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11. คณะกรรมการฝ่ายจัดรูปขบวน และประสานงานแต่ละสหวทิยาเขต ประกอบด้วย 

 1. นายบุญส่ง  เทียนคาํ   ประธานกรรมการ 
 2. นายดิเรก  ทองหนกั  รองประธานกรรมการ  
 3. นายสมนึก  ใยศิลป์   กรรมการ 
 4. นายพิทกัษ ์  โพธิA ทอง  กรรมการ  

 5. นายปฏิวติั  วจิารณ์ปรีชา  กรรมการและเลขานุการ   

6. นางอาํพร  สินมา   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

มีหน้าที�  - จดัรูปขบวนแต่ละสหวทิยาเขตตามมติในที.ประชุมและกาํกบัการนาํขบวนเขา้สู่สนามในพิธีเปิด 

12.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์การเชียร์   เชียรลดีเดอร์  และอาหารว่าง  ประกอบด้วย  

 1. นางสุรภา  จนัทร์เปล่ง  ประธานกรรมการ 
 2.นางสาวสุชาวดี พิมหานาม  รองประธานกรรมการ 
 3. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท ์ กรรมการ 
 4. นางสวาท  สิริพฒันา  กรรมการ  
 5. นางรัชนี  พรมชู   กรรมการ 
 6. นางณชัภทัร  วงศจี์น   กรรมการ 
 7. นายสุรสิทธิA   คมัภีรทศัน์  กรรมการ 
 8. นางศจีลกัษณ์  พงศสุ์ภา  กรรมการ 
 9. นางพนชักร  มีศาสตร์  กรรมการ 
 10. นิสิตฝึกประสบการณ์ วชิาชีพ   กรรมการ 
 11. นางสาวทิวาพร อั.วหงวน  กรรมการ   

  12. นางกุหลาบ  ลอยเวหา  ผูช่้วยกรรมการ  

  13. นายคุณกร  สนองวงศ ์  กรรมการ 
 14. นางสมศรี  แซ่เลา้   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที� 1. จดัเตรียมอุปกรณ์การเชียร์ เช่นกลองทอม ฉิ.ง ฉาบ กรับ โหม่ง เป็นตน้ 
              2. จดัเตรียม นํ)า ขนม ของวา่ง เครื.องดื.ม สาํหรับนกักีฬาและกองเชียร์สหวทิยาเขตพุทธชินราช  
13.   คณะกรรมการจัดเตรียมนักกฬีา  ประกอบด้วย 

 1. นายบุญส่ง  เทียนคาํ   ประธานกรรมการ 
 2. นายพิทกัษ ์  โพธิA ทอง  รองประธานกรรมการ 
 3. นายปฏิวติั  วจิารณ์ปรีชา  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที�  - ประสาน และจดับุคลากรเป็นนกักีฬา ของสหวิทยาเขตพุทธชินราช เพื.อเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาตามรายการ 

13.1  รายชื�อนักกฬีาฟุตบอลฟุตบอล 

  1. วา่ที. ร.ต.นิทศัน์ คาํทา 
2. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์
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3. นายธีระยทุธ   อินไชย  
4. นายชวติัพล  แดงเรือ 

                         13.2  รายชื�อนักกฬีาแชร์บอลหญงิ 

   1. นางสาวสุทธิดา เพชรเอม 
   2. นางสาวภณัฑิลา แยม้พยงุ 
   3. นางสาวบุษกร  พรหมศรี 

  4. นางสาวปรารถนา หอมลา 
 13.3  รายชื�อนักกฬีาชักเย่อพื!นบ้าน     ( กรรมการผูต้ดัสิน    นายบุญส่ง  เทียนคาํ   ) 
  1. นายธราธร  สุขะอาคม 
  2. Mr. Kim  Patrick  B.Abe 

  3. Mr. Cleavon  Rey  Canate 

  4. นางพนชักร  มีศาสตร์ 

  5. นางสาวสุชาวดี พิมหานาม 

  6. นางสาวสาวติรี ขาวทรงธรรม 

 13.4  รายชื�อนักกฬีาวิ�งผลดัลูกโป่งระยะทางไปกลบั 20 เมตร   ( กรรมการผูต้ดัสิน นางอาํพร สินมา  )  
  1. Mr. Wilfrdo  Botan 

  2. นายวรีชยั  วาณิชยสกุล 

  3. นางสาวรัตนากร โพธิR ดง 

  4. นางสาวสุธาพร มานอ้ย 

 13.5 รายชื�อนักกฬีา ชู้ตบอล         (กรรมการผูต้ดัสิน    นายพิทกัษ ์ โพธิA ทอง และนายธีระยทุธ  อินไชย ) 
  1. นายปฏิวติั  วจิารณ์ปรีชา 
  2. นายชวติัพล  แดงเรือ 
  3. นางสาววรรธนี ศิริโชติไพบูลย ์
  4. นางสุรี  สิริรัตน์ 
14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์   บันทกึภาพ  ประกอบด้วย 

1.  นางภารณี  เสนีวงศ ์ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 
2.  นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
3.  นางสาวสุทธิดา เพช็รเอม  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที�   1. ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายใหก้บัคณะครู นกัเรียน และประสานสื.อมวลชนทราบ 
    2. จดัลาํดบัขั)นตอนพิธีการ   พิธีกรในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬา  และพิธีกรบนเวทีงานเลี)ยงภาคคํ.า 
    3  จดัพิธีมอบธงกีฬาสัมพนัธ์ใหก้บัโรงเรียนเจา้ภาพปีต่อไป   

  4. บนัทึกภาพกิจกรรมทั)งภาคบ่ายและภาคคํ.า ตามความเหมาะสม 
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 15. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซต์  ประกอบด้วย 

  1. นายพนัธพงษ ์ อินทรวเิศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นายวรีชยั  วาณิชยสกุล  กรรมการ 
 มีหนา้ที.  - บนัทึกภาพและประชาสัมพนัธ์ทางเวป็ไซต ์

15.  คณะกรรมการฝ่ายเครื�องเสียง  ประกอบด้วย 

 1. นายสุ รเชษฐ์  แสงอาทิตย ์  ประธานกรรมการ 
 2. นายวเิชียร  หลาํประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณกร  สนองวงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที�  - จดัเตรียมเครื.องเสียงเพื.อติดตั)ง  ณ อฒัจนัทร์ สหวทิยาเขตพุทธชินราช  
16. คณะกรรมการฝ่ายสรุปประเมินผล ประกอบด้วย 

 1. นางสาวสาคร  อยูนุ่ย้   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธญัญาเรศ เร่ในไพร  กรรมการ 
 3. นางสาวพิมพท์อง พฒันาประพนัธ์  กรรมการ  

มีหน้าที� –  จดัทาํแบบประเมินงาน  เพื.อสรุปรายงานผลการจดังาน    

ทั)งนี)  ใหค้ณะครูทุกท่านเขา้ร่วมขบวนพาเหรด  ร่วมเชียร์ และร่วมแข่งขนักีฬาทุกประเภท  
            ดว้ยความพร้อมเพรียงเพื.อความสามคัคีและชื.อเสียงของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 

 สั.ง  ณ วนัที.   12  มกราคม  พ.ศ. 2561  
    

 

 

                    ( นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ) 
                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  


