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                                                   ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
                                                       ที่ 396/256๕ 
           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๕ 
                                      ................................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๕ 
ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกำยน 256๕ เพ่ือให้กำรจัดกำรแข่งขันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน มำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง  
พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๕ ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยจิตรภณ           ชมภู่   รองประธำนกรรมกำร 

๑.๓ นำงดวงตะวัน นำมำ   รองประธำนกรรมกำร 
 1.๔ นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
 1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ   กรรมกำร 
 1.6 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 1.7 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร   

1.8 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 1.9 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 
 1.10 นำยยุทธนำ นำอุดม   กรรมกำร 
 1.11 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.12 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนกำรแข่งขันประจ ำวัน มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ ควบคุมกำรแข่งขันแต่ละวัน 
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1 วันที่ 9 พฤศจิกำยน 256๕  
  2.1.1 นำงดวงตะวัน นำมำ  ประธำนกรรมกำร 
  2.1.2 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์  กรรมกำร 
  2.1.3 นำยยุทธนำ นำอุดม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.2 วันที่ 10 พฤศจิกำยน 256๕  
  2.2.1 นำยจิตรภณ ชมภู่  ประธำนกรรมกำร 
  2.2.2 นำยวิษรุตต์ เมืองทำ  กรรมกำร 
  2.2.3 นำยนิมิตร ตันติวโรดม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.3 วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน 256๕  

2.3.1 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว  ประธำนกรรมกำร 
  2.3.2 นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ กรรมกำร 

/2.3.3 นำงกัญญำ… 
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  2.3.3 นำงกัญญำ หมื่นชนะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน มีหน้ำที่ วำงแผนและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
ของโครงกำร ประกอบด้วย 

3.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง   ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำยจิตรภณ  ชมภู่   รองประธำนกรรมกำร 

๓.๓ นำงดวงตะวัน นำมำ   กรรมกำร 
 3.๔ นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
 3.๕ นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมกำร 
 3.๖ นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  กรรมกำร 

3.๗ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
3.8 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   กรรมกำร 

 3.9 นำยยุทธนำ  นำอุดม   กรรมกำร 
 3.10 นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน   กรรมกำร 
 3.11 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง   กรรมกำร 
 3.12 นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์  กรรมกำร 
 3.13 นำงกรรณิกำ เหลืองชัยพัฒนำ  กรรมกำร 
 ๓.๑4 นำงสำวดวงกมล ธูปหอม   กรรมกำร 
 ๓.๑5 นำงสำวธนัญชญำ แดงมูล   กรรมกำร 
 3.16 นำยณัฐพล นำป้อม   กรรมกำร 
 3.17 นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำร 
 3.18 นำยทวีศักดิ์  ศรภีำชัย   กรรมกำร 
 3.19 นำยชลสิทธิ ์ ใสสอำด   กรรมกำร 

๓.๒0 นำงสำววรรณพร  สมบูรณ์   กรรมกำร 
๓.๒1 นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
๓.๒2 นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำร 

 3.๒3 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.๒4 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3.25 นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่ จัดหำวัสดุอุปกรณ์ รำงวัลที่ใช้ในกำรแข่งขัน ประสำนงำนด้ำนงบประมำณ
สนับสนุนจำกผู้มีเกียรติ จัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ประกอบด้วย 
 4.1 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์   รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
 4.4 นำงสำยชล  พลสีดำ   กรรมกำร 
 4.5 นำงวีรนุช  ทองน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ก่อนและระหว่ำงกำรแข่งขันบริเวณหน้ำโรงเรียน   
จัดป้ำยแสดงผลกำรแข่งขัน ประกำศ ประชำสัมพันธ์หน้ำเสำธง ประกอบด้วย 
 5.1 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ   ประธำนกรรมกำร 

/5.2 นำยศุภชัย... 
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 5.2 นำยศุภชัย  อำนพรหม  รองประธำนกรรมกำร 
 5.3 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร   กรรมกำร 
 5.4 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำร 
 5.๕ นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
 5.๖ นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5.๗ นำยสรสชิ  ขันตรีมิตร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้ำที่ จัดล ำดับขั้นตอนพิธีเปิด - ปิดกำรแข่งขัน กำรแสดงในพิธีเปิด  
เตรียมค ำกล่ำวรำยงำน และกำรจัดมอบรำงวัลแก่นักกีฬำ โดยประสำนงำนกับฝ่ำยจัดเตรียมรำงวัล ประกอบด้วย 

6.1 นำงดวงตะวัน นำมำ   ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำยยุทธนำ  นำอุดม   รองประธำนกรรมกำร 
 6.3 นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน   กรรมกำร 
 6.4 นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำร 
 6.5 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำร 
 6.๖ นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6.๗ นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและตกแต่งสถำนที่ มีหน้ำที่ จัดตั้งกองอ ำนวยกำร เสำธง กระถำงคบเพลิง จัดหำดูแล
ระบบแสงเสียง เต็นท์ จัดดอกไม้ และตกแต่งประดับสถำนที่ใช้ในพิธีเปิดกีฬำภำยใน ประกอบด้วย 
 7.1 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ   ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ  รองประธำนกรรมกำร 

7.3 นำยมำนะ  บุญเกิด   กรรมกำร 
 7.4 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว   กรรมกำร 
 7.5 นำยจิรวัฒน์     รัตนเทพบัญชำกุล กรรมกำร 
 7.6 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
 7.7 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
 7.8 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล   กรรมกำร 
 7.9 นำยพโยธร  ผลพูน   กรรมกำร 
 7.10 นำยนะรงค์ ทองน้อย  กรรมกำร 
 7.11 นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ   กรรมกำร 
 7.12 นำงสำวธนัญชญำ แดงมูล   กรรมกำร 
 7.13 นำยณัฐพล นำป้อม   กรรมกำร 
 7.14 นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำร 
 7.15 นำยทวีศักดิ์ ศรภีำชัย   กรรมกำร 
 7.16 นำงสำววรรณพร สมบูรณ์   กรรมกำร 
          ๗.๑๗ นำยชลสิทธิ ์ ใสสอำด   กรรมกำร 
          ๗.๑๘ นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
          ๗.๑๙ นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำร 

๗.๒๐ นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
 7.21 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/7.22 นำยนิรุตต์… 



 

- 4 - 
 7.22 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดมอบรำงวัล มีหน้ำที่ จัดพิธีมอบถ้วยรำงวัล เกียรติบัตรแก่นักกีฬำ ประกอบด้วย 
 8.1 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร   ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ   รองประธำนกรรมกำร 
 8.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  กรรมกำร 
 8.4  นำงสำวจิดำภำ เกณฑ์มำ  กรรมกำร 
 8.5 นำงสำวเมทินี คงปรำงดี  กรรมกำร 
 8.6 นำงสำวกำญจนำ สุดท ำนอง  กรรมกำร 
 8.7 นำงสำวบัวเรียน ฤทธิ์กล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 8.8 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนพำเหรด มีหน้ำที่ จัดวงโยธวำทิตน ำขบวน ควบคุมกำรเดินขบวนพำเหรด 
จำกวัดหนองไผ่พิทยำรำมถึงโรงเรียนหนองไผ่ ในวันพิธีเปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

9.1 นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน   ประธำนกรรมกำร 
 9.2 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี  รองประธำนกรรมกำร 

9.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ  กรรมกำร 
9.4 นำยชินกร  โสมภำ   กรรมกำร 

 9.5 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  กรรมกำร 
9.6 นำยรชฏ  แก้วเกิด   กรรมกำร 

 9.7 นำยนิรุตต์  มูลสี   กรรมกำร 
 9.8 ว่ำทีร่ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์  กรรมกำร 
 9.9 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมกำร 
 9.10 ครูที่ปรึกษำสีทุกท่ำน   กรรมกำร  
 9.11 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 9.12 นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรประกวดขบวนพำเหรด กองเชียร์ และสปอร์ตแดนซ์ มีหน้ำที ่ก ำหนดเกณฑ์ 
กำรให้คะแนน ตัดสินขบวนพำเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์และสปอร์ตแดนซ์ ประกอบด้วย 
 10.1 นำยจิตรภณ ชมภู่   ประธำนกรรมกำร 
 10.2 นำงดวงตะวัน นำมำ   รองประธำนกรรมกำร 
 10.3 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว   กรรมกำร 
 10.4 นำยวิษรุตต์ เมืองทำ   กรรมกำร 
 10.5 นำงสำวจุฑำมำศ ยิ้มยินดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๐.๖ นำงสำววิไลวรรณ พุ่มเกตุ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกียรติบัตร มีหน้ำที่ จัดพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 11.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ   ประธำนกรรมกำร 
 11.2 นำงน้ ำอ้อย คุณดี   รองประธำนกรรมกำร 

11.3 นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร  กรรมกำร 
 11.๔ นำยรำชัย  แก้วยศ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 11.๕ นำงสกุลยำ พรมเท้ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/12. คณะกรรมกำร... 
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12. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม มีหน้ำที่ ต้อนรับและให้ควำมสะดวก บริกำรอำหำร น้ ำ เครื่องดื่ม ผู้เข้ำร่วม 
พิธีเปิด - ปิด ประกอบด้วย 
 12.1 นำงดวงตะวัน นำมำ   ประธำนกรรมกำร 
 12.2 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  รองประธำนกรรมกำร 
 12.3 นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน  กรรมกำร 

12.4 นำงสำวทักษิณำ แก้วทำ   กรรมกำร 
 12.5 นำงสำวเกตน์นิภำ บุญยก   กรรมกำร 
 12.6 นำยสำวจิรำพร จ ำปำทอง  กรรมกำร 
 ๑๒.๗ นำงสำวกำญจนำ สุดท ำนอง  กรรมกำร 
 ๑๒.๘ นำงสำวศิริลักษณ์ กรุณำ   กรรมกำร 

๑๒.๙ นำงสำวขวัญกมล ศรีวิชัย   กรรมกำร 
 12.10 นักกำรภำรโรง    กรรมกำร 
 12.11 นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 12.12 นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญผู้มีเกียรติ มีหน้ำที่ เชิญประธำนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงำนในพิธีเปิด - ปิด 
ประกอบด้วย 
 13.1 นำงทำริกำ วงศ์แก้ว   ประธำนกรรมกำร 
 13.2 นำยศุภชัย  อำนพรหม  รองประธำนกรรมกำร 

13.3 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร   กรรมกำร 
 13.4 นำงดวงจันทร์ สิงห์โสภำ  กรรมกำร 
 13.5 นำงมณี  ด้วงนิล   กรรมกำร 
 13.6 นำงน้ ำอ้อย คุณดี   กรรมกำร 
 13.7 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 13.8 นำงสมพิษ  สุทธะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำก ำหนดกำรแข่งขัน มีหน้ำที่ จัดท ำก ำหนดกำรและระเบียบกำรแข่งขันกีฬำ - กรีฑำ  
ทุกประเภทที่จัดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
 14.1 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  ประธำนกรรมกำร 
 14.2 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  รองประธำนกรรมกำร 
 14.3 นำยณัฐพล นำป้อม   กรรมกำร 
 14.4 นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำร 
 14.5 นำยทวีศักดิ์ ศรภีำชัย   กรรมกำร 
 14.6 นำยชลสิทธิ ์ ใสสอำด   กรรมกำร 

๑๔.๗ นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
๑๔.๘ นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำร 
๑๔.๙ นำงสำววรรณพร สมบูรณ์   กรรมกำร 
14.๑๐ นำยณัฏฐนันท ์ ทำชำติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 14.๑๑ นำงสำวธนัญชญำ  แดงมูล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
/15. คณะกรรมกำร… 
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15. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้ำที ่ให้ควำมช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยขณะฝึกซ้อมและตลอดกำรแข่งขัน  
ประกอบด้วย 
 15.1 นำงสำวธนัญชญำ   แดงมูล   ประธำนกรรมกำร 
 15.2 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ   รองประธำนกรรมกำร 
 15.3 นำยสุวรรณ ชำยำ   กรรมกำร 
 15.๔ นักเรียนเยำวชนสำธำรณสุขในโรงเรียน กรรมกำร 
 15.๕ นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ มีหน้ำที่ บันทึกภำพกำรแข่งขันกีฬำ - กรีฑำตลอดกำรแข่งขัน น ำภำพ 
ให้เจ้ำหน้ำที่สรุปและประเมินผลกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
 16.1 นำยนิกร  หล้ำน้อย  ประธำนกรรมกำร 
 16.2 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์  รองประธำนกรรมกำร 

16.3 นำยชัยชนะ ทองมำ   กรรมกำร 
 16.4 นำยกิตติชัย ทองมำ   กรรมกำร 
 16.5 นำยนพดล  พลกลำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมสงบเรียบร้อย มีหน้ำที่ รักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำรแข่งขัน 
และกำรจรำจรตลอดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
 17.1 นำยศุภชัย  อำนพรหม  ประธำนกรรมกำร 
 17.2 นำยนิรุตต์  มูลสี   รองประธำนกรรมกำร 
 17.3 นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย   กรรมกำร 
 17.4 ครูเวรประจ ำวัน    กรรมกำร 
 17.5 ครูที่ปรึกษำคณะสี    กรรมกำร 
 17.6 นำยศรศักดิ์ ศรีเมือง   กรรมกำร 
 17.7 นำยอุดร  ศรชู   กรรมกำร 
 17.8 นำยนิกร  หล้ำน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 17.9 นำยอนุรักษ์ เพชรไทย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสนำมกีฬำ - กรีฑำ มีหน้ำที่ จัดเตรียมสนำมกีฬำ - กรีฑำให้เป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
 18.1 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  ประธำนกรรมกำร 
 18.2 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  รองประธำนกรรมกำร 
 18.3 นำยณัฐพล นำป้อม   กรรมกำร 
 1๘.4 นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำร 
 1๘.5 นำยทวีศักดิ์ โสภำชัย   กรรมกำร 
 1๘.6 นำยชลสิทธิ ์ ใสสะอำด  กรรมกำร  

๑๘.๗ นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
๑๘.๘ นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำร 
๑๘.๙ นำงสำววรรณพร สมบูรณ์   กรรมกำร 
๑๘.๑๐ นำยทวีศักดิ์ ศรภีำชัย   กรรมกำร 
1๘.๑๑ นำยณัฏฐนันท ์ ทำชำติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 /18.๑๒ นำงสำวธนัญชญำ… 
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 18.๑๒ นำงสำวธนัญชญำ  แดงมูล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
19. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินกีฬำ มีหน้ำที่ จัดกำรแข่งขันกีฬำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และเป็นธรรม ประกอบด้วย 
 19.1 แผนกกีฬำบำสเกตบอล 

19.1.1 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  ประธำนกรรมกำร 
19.1.2 นักเรียนกีฬำบำสเกตบอล   กรรมกำร 
19.1.3  นำงสำววรรณพร สมบูรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 19.2 แผนกกีฬำฟุตบอล 
19.2.1 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  ประธำนกรรมกำร 
19.2.2 นำยบัณฑิต พวงดอกไม้  รองประธำนกรรมกำร 
19.2.3 นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก   กรรมกำร 
๑๙.๒.๔ นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำร 
19.2.5 นำยชลสิทธิ ์ ใสสะอำด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 19.3 แผนกกีฬำเซปักตะกร้อ 
19.3.1 นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ   ประธำนกรรมกำร 

  19.3.2 นำยนิรุตต์ มูลสี   รองประธำนกรรมกำร 
  19.3.3 นำยพโยธร ผลพูน   กรรมกำร 

19.3.4  นำยณัฐพล นำป้อม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 19.4 แผนกกีฬำวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชำยหำด 

19.4.1 นำงสำวธนัญชญำ แดงมูล   ประธำนกรรมกำร 
19.4.2 นักเรียนชุมนุมวอลเลย์บอล  กรรมกำร 
19.4.3 นำงสำวศิรินภำ กันแจ่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 19.5 แผนกกีฬำฟุตซอล 
19.5.1 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  ประธำนกรรมกำร 

                     19.5.2 นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  รองประธำนกรรมกำร 
19.5.3 นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
19.5.4 นำยนะรงค์ ทองน้อย            กรรมกำร 
๑๙.๕.๕ นำยทวีศักดิ์ ศรภีำไชย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 19.6 แผนกกีฬำเปตอง 
19.6.1 นำยศุภชัย อำนพรหม  ประธำนกรรมกำร 

                     19.6.2 นำยสุวรรณ ชำยำ   กรรมกำร 
  19.6.3  นำยเฉลิมชัย พันแนบ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

19.7 แผนกกีฬำไทย 
19.7.1 นำยชลสิทธิ ์ ใสสะอำด  ประธำนกรรมกำร 

                     19.7.2 นำยณัฐพล นำป้อม   รองประธำนกรรมกำร 
  19.7.3  นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กรรมกำร 
  ๑๙.๗.๔ นำยทวีศักดิ์ โสภำไชย  กรรมกำร 
  ๑๙.๗.๕ นำยพีรพัชร ไกรพล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

/20. คณะกรรมกำร… 
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20. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักกีฬำ - กรีฑำ มีหน้ำที่ รับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬำ - กรีฑำ 
ประกอบด้วย 
 20.1 นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์  กีฬำบำสเกตบอล  
 20.2 นำยสุวรรณ กันแพงศรี  กีฬำฟุตบอล ฟุตซอล 
 20.3 นำยชลสิทธิ ์ ใสสอำด   กีฬำไทย  กีฬำฟุตบอล    
 20.4 นำยณัฐพล นำป้อม   กีฬำเซปักตะกร้อ 
 ๒๐.๕ นำงสำววรรณพร สมบูรณ์   กีฬำบำสเกตบอล 
 ๒๐.๖ นำยทวีศักดิ์ ศรภีำชัย   กีฬำฟุตซอล 
 ๒๐.๗ นำยธีรวุฒ ิ เนตรแสงศรี  กีฬำฟุตซอล 
 ๒๐.๘ นำยพีรพัชร ไกรพล   กีฬำเทเบิลเทนนิส 
 ๒๐.๙ นำงสำวศริินภำ กันแจ่ม   กีฬำวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชำยหำด    

๒๐.๑๐ นำงสำวธนัญชญำ  แดงมูล  กีฬำวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชำยหำด   
 20.๑๑ นำยณัฏฐนันท ์ ทำชำติ   กีฬำเซปักตะกร้อ กรีฑำ 
21. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแข่งขันและตัดสินกรีฑำ มีหน้ำที่ จัดกำรแข่งขันและตัดสินกรีฑำทุกประเภท  
ประกอบด้วย 
 21.1 แผนกทะเบียน 
  21.1.1 นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร  ประธำนกรรมกำร 
  21.1.2 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ  รองประธำนกรรมกำร 
  21.1.3 นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ กรรมกำร 
  21.1.4 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี  กรรมกำร  
  21.1.5  นำงสำวเมทิน ี  คงปรำงค์ดี กรรมกำร 
  21.1.6 นำงสำวจิดำภำ  เกณฑ์มำ กรรมกำร 
  ๒๑.๑.๗ นำงสำววรรณพร  สมบูรณ์  กรรมกำร 
  21.1.8 นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  21.1.9 นำงพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 21.2 แผนกปล่อยตัวนักกรีฑำ 
  21.2.1 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี ประธำนกรรมกำร 
  21.2.2 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก  กรรมกำร 
  21.2.3 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้ กรรมกำร 

21.2.4 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำติ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 21.3 แผนกประจ ำลู่วิ่ง 
  21.3.1 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ประธำนกรรมกำร 
  21.3.2 นำยศุภชัย  อำนพรหม รองประธำนกรรมกำร 
  21.3.3 นำยพโยธร  ผลพูน  กรรมกำร  

21.3.4 นำยพิชญุตม์  เทียนเที่ยง กรรมกำร 
21.3.5 นำยขจรยศ  จันทร์ทิพย์ กรรมกำร 

  21.3.6 นำยอนุรักษ์  เพชรไทย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
/21.4 แผนกประจ ำเส้นชัย... 
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 21.4 แผนกประจ ำเส้นชัย 
  21.4.1 นำยศุภชัย  อำนพรหม ประธำนกรรมกำร 
  21.4.2 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ รองประธำนกรรมกำร 
  21.4.3 นำยนะรงค์  ทองน้อย กรรมกำร 
  21.4.4 นำยนิรุตต์  มูลสี  กรรมกำร  
  21.4.5 นำยพีรพัชร  ไกรพล  กรรมกำร 
  21.4.6 นำงสำวศิรินภำ  กันแจ่ม  กรรมกำร 
  21.4.7 นำยณัฏฐนันท์  ทำชำติ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
22. คณะกรรมกำรฝ่ำยท่ีปรึกษำและประจ ำสี มีหน้ำที่ ดูแล ให้ค ำแนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ แก่สมำชิกคณะสี  
และร่วมกิจกรรมกับนักเรียนสมำชิกสีของตนเอง ประกอบด้วย 
 22.1 สีแดง 
                             นำยพีรศิษย์   สิงห์โสภำ ที่ปรึกษำ 
                              นำงจันทร์ประภำ   ทองริ้ว    ที่ปรึกษำ 
  22.1.1 นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์ ประธำนกรรมกำร 

22.1.2 นำงดวงจันทร์   สิงห์โสภำ รองประธำนกรรมกำร 
22.1.3 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
22.1.4 นำงสำวจิตรวด ี  ภักดีสำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ ดูแลประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีด้ำน อำหำร  
น้ ำดื่มให้แก่สมำชิกภำยในคณะสีตลอด 3 วัน คือวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 

22.1.๕ นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน        หัวหน้ำ 
22.1.6 นำงสำวออมทิพย์ ภัสรำงกูร ผู้ช่วย 

  22.1.7 นำงสำวปวีณำ    มลทำทิพย์ ผู้ช่วย 
๒๒.1.8 นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนพำเหรด มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีร่วมฝึกซ้อม 

นักเรียนและน ำนักเรียนเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
22.1.9 นำยชวุฒิ    มำกมิ่ง  หัวหน้ำ 
22.1.10 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด ผู้ช่วย 
22.1.๑1 นำยเฉลิมพร   แสงกล้ำ  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยเชียร์ลีดเดอร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสี คัดเลือก ฝึกซ้อม  

ให้ค ำปรึกษำแกน่ักเรียนที่เป็นตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสี ประกอบด้วย 
22.1.12 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ  หัวหน้ำ 
๒๒.๑.๑3 นำงสำวนุชนำถ  พันแนบ  ผู้ช่วย 
22.1.14 นำงสำวจิดำภำ  เกณฑ์มำ ผู้ช่วย 
22.1.15 Ms. Josie Mae Armagost  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยSport Dance มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี  

คัดเลือก ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำ Sport Dance และน ำนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 หลังพิธีเปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย  

22.1.16 นำงสำวรุ่งทิวำ            รุ่งโรจน์  หัวหน้ำ 
/22.1.17 นำงเนตรนภำ... 
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22.1.17 นำงเนตรนภำ   แสงกล้ำ  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร
แข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 

22.1.18 นำยนรเศรษฐ์   แก้วขำว  หัวหน้ำ 
22.1.19 นำยอัครพล   จันทรรำช ผู้ช่วย 

  คณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำของคณะสี คัดเลือก 
ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกรีฑำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำร
แข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ ๑๐ - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
(โดยวำงแผนขั้นตอนกำรจัดกำรนักกรีฑำให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมก ำหนดเวลำ) 
  22.1.20 นำยธีระวัฒน์    พันธุ์แสง หัวหน้ำ    
  22.1.21 นำยรำชัย    แก้วยศ   ผู้ช่วย 
  คณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ของคณะ 
สีวำงแผนออกแบบ รูปแบบกำรเชียร์รวมถึงอุปกรณ์เชียร์ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
                     22.1.22 นำยธีระวัฒน์    พันธุ์แสง หัวหน้ำ  

๒๒.๑.23 นำยชวุฒิ    มำกมิ่ง  ผู้ช่วย 
๒๒.๑.๒4 นำยนรเศรษฐ์   แก้วขำว  ผู้ช่วย 
๒๒.๑.๒5 นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด ผู้ช่วย 
๒๒.๑.๒6 นำยเฉลิมพร   แสงกล้ำ  ผู้ช่วย 
๒๒.๑.๒7 นำยรำชัย    แก้วยศ   ผู้ช่วย 
๒๒.๑.๒8 นำงสำวนุชนำถ  พันแนบ  ผู้ช่วย 
22.1.๒9 นำยอัครพล   จันทรรำช ผู้ช่วย 
๒๒.๑.30 นำงสำวจิดำภำ  เกณฑ์มำ ผู้ช่วย     

 22.2 สีเขียว   
                       นำงกัญญำ   หมื่นชนะ ที่ปรึกษำ 
                       นำงปรำรถนำ     บุญนำค     ที่ปรึกษำ            

22.2.1 นำงสำวดวงกมล   ธูปหอม  ประธำนกรรมกำร 
  22.2.2 นำงสำวสุวรรณี    ภู่ชัย  รองประธำนกรรมกำร 
  22.2.3 นำงอรสำ   เสำโกมุท กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     ๒๒.๒.๔ นำงสำวรินญภัช   มิไพทูล            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                    คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ ดูแลประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีด้ำน อำหำร  
น้ ำดื่ม ให้แก่สมำชิกภำยในคณะสีตลอด 3 วัน คือวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
  ๒๒.๒.๕ นำงสำวสุวรรณี    ภู่ชัย  หัวหน้ำ 
  ๒๒.๒.๖ นำงอรสำ   เสำโกมุท          ผูช้่วย 
  ๒๒.๒.๗ นำงญำตำ  ศรีโคตร  ผู้ช่วย 

22.2.8 นำงวีรนุช    ทองน้อย ผู้ช่วย 
/คณะกรรมกำร… 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนพำเหรด มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีร่วมฝึกซ้อม 

นักเรียนและน ำนักเรียนเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
22.๒.๙ ว่ำที่รต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์ หัวหน้ำ 
22.๒.๑๐ นำยนะรงค์  ทองน้อย  ผู้ช่วย 
22.๒.๑๑ นำงสำวรินญภัช  มิไพทูล  ผู้ช่วย 
22.๒.๑๒ นำงสำวดวงกมล ธูปหอม  ผู้ช่วย 
22.๒.๑๓ นำงสำวสุวณ ี  พรมชิน  ผู้ช่วย 
22.๒.๑4 Mr. Li Qiang    ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยเชียร์ลีดเดอร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสี คัดเลือก ฝึกซ้อม  

ให้ค ำปรึกษำแกน่ักเรียนที่เป็นตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสี ประกอบด้วย 
22.๒.15 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร หัวหน้ำ 
22.๒.16 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ ผู้ช่วย 
๒๒.๒.๑7 นำยกฤตวิทย์  ชัยศรี  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยSport Dance มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี  

คัดเลือก ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำ Sport Dance และน ำนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 หลังพิธีเปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย  

22.๒.18 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี  หัวหน้ำ 
22.๒.19 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท ผู้ช่วย 
๒๒.๒.20 นำงสำวขวัญกมล ศรีวิชัย  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 

๒๒.๒.21 นำยณัฐวุฒิ    ชัยนอก  หัวหน้ำ 
22.2.22 นำยชัยชนะ  ทองมำ  ผู้ช่วย 
๒๒.๒.23 นำงสำวกำญจนำ สุดท ำนอง ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกรีฑำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ ๑๐ - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
(โดยวำงแผนขั้นตอนกำรจัดกำรนักกรีฑำให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมก ำหนดเวลำ) 
  22.2.๒4 นำยนิรุตต์  มูลสี  หัวหน้ำ 

๒๒.๒.๒5 นำงมณี  ด้วงนิล  ผู้ช่วย 
๒๒.๒.๒6 นำงสำวเกตน์นิภำ บุญยก  ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ 

ของคณะสีวำงแผนออกแบบ รูปแบบกำรเชียร์รวมถึงอุปกรณ์เชียร์ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
22.๒.๒7 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร หัวหน้ำ 
22.๒.๒8 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ ผู้ช่วย 
๒๒.๒.๒9 นำยกฤตวิทย์  ชัยศรี  ผู้ช่วย 

/22.3 สีม่วง… 
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 22.3 สีม่วง 
                                นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ที่ปรึกษำ 
    นำยยุทธนำ  นำอุดม  ที่ปรึกษำ 

 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ  ที่ปรึกษำ   
  22.3.1 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง  ประธำนกรรมกำร 
  22.3.2 นำงกรทิพย์   มำอยู่วัง  รองประธำนกรรมกำร 
  ๒๒.๓.๓ นำงอรวรรณ  อำนพรหม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  22.3.4 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                    คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ ดูแลประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสี ด้ำนอำหำร  
น้ ำดื่มให้แก่สมำชิกภำยในคณะสีตลอด 3 วัน คือวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
  ๒๒.๓.๕ นำงอรวรรณ  อำนพรหม หัวหน้ำ 
  ๒๒.๓.๖ นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง  ผู้ช่วย 

๒๒.๓.7 นำงพวงรัตน์  จินอำรี  ผู้ช่วย 
  ๒๒.๓.8 นำงสำวจิรำพร  จ ำปำงำม ผู้ช่วย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนพำเหรด มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีร่วมฝึกซ้อม 
นักเรียนและน ำนักเรียนเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
  22.๓.9 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล  หัวหน้ำ 
  ๒๒.๓.10 นำงสำวกนกกำญจน์ กำระเกษ ผู้ช่วย 
  ๒๒.๓.๑1 นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม ผู้ช่วย 
  ๒๒.๓.๑2 นำงสำวนรินทิพย์ ศรีทำสังข์ ผู้ช่วย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเชียร์ลีดเดอร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสี คัดเลือก ฝึกซ้อม  
ให้ค ำปรึกษำแกน่ักเรียนที่เป็นตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสี ประกอบด้วย 
  ๒๒.๓.๑3 นำยยุทธนำ  นำอุดม  หัวหน้ำ 
  ๒๒.๓.๑4 นำงสำวบัวเรียน ฤทธิ์กล้ำ  ผู้ช่วย  
  ๒๒.๓.๑5 นำงสำวศิริลักษณ์ กรณุำ  ผู้ช่วย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยSport Dance มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี  
คัดเลือก ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำ Sport Dance และน ำนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 หลังพิธีเปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

๒๒.๓.๑6 นำยยุทธนำ  นำอุดม  หัวหน้ำ 
  ๒๒.๓.๑7 นำงสำวบัวเรียน ฤทธิ์กล้ำ  ผู้ช่วย 
  ๒๒.๓.๑8 นำงสำวศิริลักษณ์ สกุณำ  ผู้ช่วย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี คัดเลือก 
ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
  22.3.๑9 นำงสำวหัชชพร อินทร์รจนำ หัวหน้ำ 
  2๒.๓.20 นำยธนกฤต  ปทุมมำศ ผู้ช่วย 

/คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกรีฑำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ ๑๐ - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
(โดยวำงแผนขั้นตอนกำรจัดกำรนักกรีฑำให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมก ำหนดเวลำ) 
  2๒.๓.21 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้ หัวหน้ำ 
  2๒.๓.22 นำยธวัฒนช์ัย  แก้วเมืองปัก ผู้ช่วย 
  2๒.๓.23 Mr.Phillip Grove   ผู้ช่วย 

2๒.๓.24 นำงสำวกิยำมนต์  บุตรตรีสำน ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ของคณะ 

สีวำงแผนออกแบบ รูปแบบกำรเชียร์รวมถึงอุปกรณ์เชียร์ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
  2๒.๓.25 นำยจิรวัฒน ์  รัตนเทพบัญชำกูล หัวหน้ำ 
  2๒.๓.26 นำยนภัส  บุญเสริม ผู้ช่วย 

2๒.๓.27 นำงสำวขนิษฐำ  อยู่ข้ำงแรม ผู้ช่วย  
๒๒.๔ สีเหลือง 

นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร  ที่ปรึกษำ 
นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ ที่ปรึกษำ 

  22.4.1 นำงกรรณิกำ   เหลืองชัยพัฒนำ ประธำนกรรมกำร 
  22.4.2 นำยมำนะ    บุญเกิด  รองประธำนกรรมกำร 

22.4.3 นำยสรสิช   ขันตรีมิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒.๔.๔ นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่ ดูแลประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีด้ำน อำหำร  

น้ ำดื่ม ให้แก่สมำชิกภำยในคณะสีตลอด 3 วัน คือวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
๒๒.๔.๕ นำยสรสิช   ขันตรีมิตร หัวหน้ำ 
๒๒.๔.๖ นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๗ นำงสกุลยำ    พรมเท้ำ   ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนพำเหรด มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสีร่วมฝึกซ้อม 

นักเรียนและน ำนักเรียนเข้ำร่วมพิธีเปิดกำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
๒๒.๔.๘ นำยนิกร  หล้ำน้อย หัวหน้ำ 
๒๒.๔.9 นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.10 นำยนพดล  พลกลำง  ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๑1 นำยขจรยศ  จันทร์ทิพย์ ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยเชียร์ลีดเดอร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรคณะสี คัดเลือก ฝึกซ้อม  

ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์ของคณะสี ประกอบด้วย 
๒๒.๔.๑2 นำยมำนะ  บุญเกิด  หัวหน้ำ 
๒๒.๔.๑3 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ  ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๑4 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๑5 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๑6 Ms. Eva Rose Lostumbo  ผู้ช่วย 

/คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยSport Dance มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี  

คัดเลือก ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำ Sport Dance และน ำนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2565 หลังพิธีเปิดกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 

๒๒.๔.๑7 นำยมำนะ บุญเกิด หวัหน้ำ 
๒๒.๔.๑8 นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๑9 นำงสำวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกีฬำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ 9 - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 

๒๒.๔.20 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ    หวัหน้ำ  
22.4.21 นำยนพดล พลกลำง ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๒2 นำยพโยธร ผลพูน ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยกรีฑำของคณะสี คัดเลือก 

ฝึกซ้อม ให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนคณะสีประเภทกรีฑำต่ำงๆส่งรำยชื่อให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยจัด 
กำรแข่งขัน และน ำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในวันที่ ๑๐ - 11 พฤศจิกำยน 2565 ประกอบด้วย 
(โดยวำงแผนขั้นตอนกำรจัดกำรนักกรีฑำให้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมก ำหนดเวลำ) 

๒๒.๔.๒3 นำยเฉลิมชัย พันแนบ หัวหน้ำ 
๒๒.๔.๒4 นำยอนุรักษ์ เพชรไทย ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๒5 นำยนนท์ปวิช เที่ยงดีฤทธิ์ ผู้ช่วย 
คณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ มีหน้ำที่ ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยแสตนเชียร์ 

ของคณะสีวำงแผนออกแบบ รูปแบบกำรเชียร์รวมถึงอุปกรณ์เชียร์ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ประกอบด้วย 
๒๒.๔.๒6 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ หัวหน้ำ 
22.4.๒7 นำงสำยชล  พลสีดำ ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๒8 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร ผู้ช่วย 
๒๒.๔.๒9 นำงสำวสุภำภรณ ์ กรณ์แก้ว ผู้ช่วย 

23. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผลกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน มีหน้ำที่ สรุปและประเมินผล
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ประกอบด้วย

23.1 นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ ประธำนกรรมกำร 
23.2 นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ รองประธำนกรรมกำร 
23.3 นำงอรวรรณ อำนพรหม กรรมกำร 
23.๔ นำงสกุลยำ พรมเท้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
23.๕ นำงน้ ำอ้อย คุณดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลำคม  2565 

(ลงชื่อ) 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง)  

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


