
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
ที ่๓๒๖/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------------------------- 

           เพ่ือสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีระเบียบและคุณภาพ ส่งเสริมให้เข้าใจตนเอง รู้จัก
ตัดสินใจ กล้าแสดงออก ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้แพ้   
รู้ชนะ รู้อภัยและมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั่วไป โรงเรียนเพชรพิทยาคม จึงก าหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน 
“เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศกึษา  ๒๕๕๙ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑ นายชัยชาญ  ปัญญาพวก       ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุพิชญา  เหล็กแดง     รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางชัชฏา  อุดมสิทธิ์       รองผู้อ านวยการโรงเรียน       กรรมการ 
๑.๔ นางอารายา  หอมสุวรรณ      หัวหน้าส านักงานอ านวยการ       กรรมการ 

     ๑.๕ นายประทวน  จอมใจ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๑.๖ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ       กรรมการ 
๑.๗ นายวันชัย  อินทรผล     หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ 
๑.๘ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น     หัวหน้างกลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่ ดูแล ให้ค าปรึกษา  ร่วมแก้ปัญหาเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการ 
     ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
        นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
 ๑. การแข่งขันฟุตบอล 
 ๑. นายสุรชัย   พันธุ์นายม ครชู านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายประทวน   จอมใจ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางกานดา  พรมมา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายณัฎฐพล   จักทอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นางอมรรัตน์   สิทธิ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นายวรเทพ   วิญญูวิทวัส ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางกฤตติกา   จันดาหงษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสุพดี   จันทร์ลา ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวดาวใจ  ตุนก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายเชน  โพธิ์ศรี คร ูคศ.๑  กรรมการ  
 ๑๒. นางนฤมล  พรหมลัทธิ์ คร ูคศ.๑  กรรมการ  



 ๒ 
 ๑๓. นางสาวนภาวลัย์  จันทร ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  
 ๑๔. นายธนวัฒน ์ ลีลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

๑๕. นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน ประธานนักเรียน กรรมการ                           
๑๖. นายศิลปะกรณ์  สายแก้วมา คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 

 ๒. การแข่งขันบาสเกตบอล 
 ๑. นายมงคล  อ่อนศรี ครชู านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวรัชนี  บ าเพ็ญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางพัชรี  ขจรเพชร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางรัชดา  ผากุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางฉวีวรรณ  อินทะกนก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางกชกร  ซอนจ าปา ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสการะ  สภา ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๓. นางตุลาพร  กิ่งไทร คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นางณพิชญา  ตาสาย ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวจิรวรรณ  ทรัพยท์ิพย์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๖. นายพศวัต  เผือกพ่วง คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๓. การแข่งขันวอลเล่ย์บอล 
 ๑. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว พนักงานราชการ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจักรพงษ์   ไชยสุ้ย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสุพัตรา   บุญขะจาย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสมจันทร์  หลายเจริญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสุภาภรณ์   อาจผักปัง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวกนกวลี   มาละอินทร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอ้อมทิวา  บุญโชติ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายวิษรุตต์  เมืองทา คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววจ ี  จันทร์หอม คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวรสนภา  ราส ุ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นางมนัชนันท์  นามวงศ์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวพุฒิระพี  สุวรรณจันทร์ ครอัูตราจ้าง สพฐ.  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุนิศา  บุญยโกวทิย์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๗. ว่าที่ร้อย ร.ต.สุดารัตน์  นันทวงศ์ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๘. นายวรวฒุิ  ปัญจกะบุตร คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
 ๑๙. นายสัตยา  พิลามาศ คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 



 ๓ 
 ๔. การแข่งขันฟุตซอล 
 ๑. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ ครผูู้ช่วย      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางสรรเพชญ  ใจชื่น ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวดรุณี   ศรีอินทร์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางชลดา   พานนนท์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางลัดดา  เคลือบสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางน้ าฝน  ศรีหาวัตร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นายมานะ  ทองค าสุก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นายเชน  โพธิ์ศรี คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๐. นายอธิวัฒน์  สิงห์เวิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายพุทธพงศ์  นามติราช คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๑๒. นายเตชินท์  ขอบปี คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๕. การแข่งขันเปตอง 
 ๑. นางกุลชา  ศีลกุล ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางบังอร  ศรีวิบูลย์รัตน์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางลักขณา   แก้วเพิ่ม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางปทุมพร  นาคะกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางจ าเนียร  ปาริจฉัตต์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางปทุมเมศ    เทียนนาวา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นางจารุวรรณ   สุดท านอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๐. นางนภาพร  พรมราช ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอ าไพ  แสงเรืองเดช ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางเปรมจิตต์  ศรีวิสิทธิ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาธินี  เกตแค ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๔. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๖. นางนาจรี  รามศิริ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๗. นายเอกพันธ์  จันมา คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวสร้อยเพชร  โพธิศ์รี ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวบัวขาว  ส าลีดี คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวกาญจนา  เฉิดรักษา คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๖. การแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ คร ูคศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจินตนา  ชัยม ี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางลัดดา เคลือบสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางมนต์ริสสา  เชื้อสุวรรณ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางถวัลย์จิต      ค าเมือง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางอิชยา  ปานค า ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



 ๔ 
 ๗. นางมาลี  บุญเสริม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นายสันติ  สังข์ทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๙. นางแววตา  ลีกีรติกุล ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนงค์ลักษณ์   ร้อยเซียงจันทร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวขนิษฐา  สุกใสเมือง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวน้ าฝน  สวัสดิรักษ์ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวบุษยมาศ  ลาค า คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวกาญจนา  เฉิดรักษา คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๗. การแข่งขันตะกร้อ 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ คร ูคศ.๑      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสมปอง  บัวกองท้าว ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นายณัฏฐพล  จักทอน ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายสายัณห์  อ่อนตา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นายมานะ   ทองค าสุก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นายนิรันดร์  รามศิริ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชนิดา  ชัยรัตนศักดิ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๑. นางสาววรารัตน์  คะสะติ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๑๒. นายอาทร  นนทโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวศิริรัตน์  ค าแท่ง คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวชลธิชา  จันทรา คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๘. การแข่งขันกรีฑา 
 ๑. นางถนอม   สีนาค ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรชัย   พันธุ์นายม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางกุลชา  ศีลกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสมศรี   รังสิกรรพุม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางวรรณี  วรรณา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นายวิเชียร  หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางศรีสุรางค์  อายุยง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นางฉวีวรรณ  อินทะกนก ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางพฤกษชาติ  ศรลัมพ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายวันชัย  อินทรผล ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๓. นายประจวบ  ดาสนม ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๔. นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาววจ ี จันทร์หอม คร ูคศ.๑  กรรมการ 



 ๕ 
 ๑๗. นางสาววรรณี  วรรณพักตร์ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวยุพาภรณ์  แนวถาวร คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๑๙. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
 ๒๐. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๒๑. นายสุรัตน์  แซงศรีนวล ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวอภิญญา  บุญญะรัตน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒๓. นายปิรยศ  ศรีเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวณิชกานต์  ธรรมสัตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๕. นางสาวจุฑามณี  แลบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวสุชาดา  ดวงน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวเกศสุดา  กลิ่นเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๘. นางสาวกาญจนา  ค าพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๒๙. นางสาวพรรณมณี  วังคีรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๐. นางสาวอมรรัตน์  นักระบ า นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๑. นางสาวสุดารัตน์  ขุนอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๒. นางสาวมินตรา  บัวบาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๓. นายอธิวัฒน์  สิงห์เวิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๔. นายอาทร  นนทโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๕. นางสาวนภารัตน์  สีสะอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๖. นายสัญจกร  สีสัตย์ซื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 ๓๗. นางสาวกุลนิษฐ์  กางถ่ิน คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๓๘. นางสาวบัวขาว  ส าลีดี คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๙. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
 ๑. นายมงคล  อ่อนศรี ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวจันทนา  พัฒนพงศ์ศรี ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นายฉลวย  กัลยาประสิทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวมัลลิกา  กันหา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสุนันทา  หมื่นเดช ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๖. นายประสาร  สุดท านอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๗. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๘. นายนิรันดร์   รามศิริ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๑. นายประจวบ  ดาสนม ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๒. นายเอกพันธ์  จันมา ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔. นายเชน  โพธิ์ศรี ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญประกอบ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวจิราวรรณ  ทรัพย์ทิพย์ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวสร้อยเพชร  โพธิศ์รี ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
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 ๑๙. นางสุนี  เหมธ ารงรัชต ์ ครพิูเศษ  กรรมการ 
 ๒๐. นางวรรณะ  วงศ์ศักดิ์ ครพิูเศษ  กรรมการ 
 ๒๑. นายสุรัตน์   แซงศรีนวล ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒๒. นายพิริยะ  เทียนศรี ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒๓. นางสาวแพรวพรรณ  ทับทอง คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
 ๒๔. นายสุรชัย   พันธุ์นายม ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕. นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. รับผิดชอบและแก้ปัญหาการด าเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่ได้รับผิดชอบ 
               ๒. รับผิดชอบและแก้ปัญหาการด าเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทที่ได้รับผิดชอบ 
               ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันในแต่ละประเภทที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย 
               ๔. จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาร่วมกับฝ่ายด าเนินงาน มอบให้ผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษากรรมการกลาง   
ผู้ตัดสิน  ประธานสี  ประธานกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง 
               ๕. ดูแลความเรียบร้อยสนาม ลู่วิ่ง และสนามกีฬา ตามที่รับผิดชอบแต่ละชนิดกีฬา 
               ๖. สรุปผลการแข่งขันน ามอบฝ่ายรวบรวมผล และฝ่ายประชาสัมพันธ์หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
แต่ละประเภท  เพ่ือด าเนินการต่อไป 
     ๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันและเสียง 
  ๒.๒.๑ นางชชัฎา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ นายประทวน  จอมใจ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๓ นางถนอม  สีนาค ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๒.๔ นายมงคล  อ่อนศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๒.๕ นายสรุชัย   พันธ์นายม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๒.๖ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๒.๗ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  ๒.๒.๘ นางพันธุ์ทิพย์   ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ          
  ๒.๒.๙ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

  ๒.๒.๑๐ นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๒.๑๑ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
          ๒.๒.๑๒ นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
          ๒.๒.๑๓ นายประจวบ  ดาสนม ครูช านาญการ  กรรมการ 
          ๒.๒.๑๔ นายเชน  โพธิ์ศร ี คร ูคศ.๑  กรรมการ 
          ๒.๒.๑๕ นายทักษิณ  ผลประเสริฐ ครผูู้ช่วย  กรรมการ 
          ๒.๒.๑๖ นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว พนักงานราชการ  กรรมการ 
  ๒.๒.๑๗ นางอภิรดี  เข็มเหล็ก ครพิูเศษ กรรมการ 
  ๒.๒.๑๘ นายปรัชพล  ชั้วเจริญ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๒.๒.๑๙ นายราชศักดิ์   ทองน้อย เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
          ๒.๒.๒๐ คณะกรรมการสภานักเรียน                   กรรมการ 
  ๒.๒.๒๑ นักการภารโรงและลูกจ้างทุกคน  กรรมการ 
  ๒.๒.๒๒ นางสมปอง  บัวกองท้าว ครชู านาญการพิเศษ                        กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒.๒๓ นายสายัณห์  อ่อนตา ครูช านาญการ                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๒.๒๔ นายวิเชียร   หมื่นจงใจดี ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 ๗ 
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเต็นท์อ านวยการ ประชาสัมพันธ์/พิธีกร สวัสดิการ เต็นท์กรรมการ  
ที่พักกีฬาและพยาบาล  บริเวณสนามฟุตบอล  ติดรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก  รวม ๒ หลัง 
               ๒. จัดเตรียมแท่นเตรียมกล่าวรายงานและกล่าวเปิดส าหรับประธานในพิธีและคณะกรรมการด าเนินงาน 
               ๓. จดัเตรียมชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลางส าหรับประธานในพิธี เก้าอ้ีพนักพิงส าหรับครู-อาจารย์ ๑๓๐ตัว 
               ๔. รับผิดชอบติดตั้งเครื่องขยายเสียง ณ กองอ านวยการพร้อมไมโครโฟน ๒ จุด ส าหรับพิธีเปิด-ปิด   
การแข่งขันและส าหรับพิธีกรประชาสัมพันธ์ตลอดการแข่งขัน พร้อมจัดเก็บเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละวัน   
(นายวิเชียร นายสายัณห์ นายประจวบ นายปรัชพล นายราชศักดิ์ นักการภารโรงและลูกจ้าง) 
               ๕. จัดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับวางเครื่องขยายเสียง, ถ้วยรางวัล, รายงานตัวนกักีฬา, ปฐมพยาบาล และ
พิธีกร จ านวน ๑๔ ชุด (นายสายัณห์, นักการภารโรงและลูกจ้าง และคณะกรรมการนักเรียน) 
               ๖. จัดหาฆ้องพร้อมตกแต่ง (นางจรรยา นางขวัญจิตร นางสาวก าจัด) 
               ๗. จัดแท่นพร้อมไมโครโฟนส าหรับประธาน  และผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด –ปิด ๒ ชุด 
               ๘. จัดตกแต่งสถานที่กองอ านวยการ ตั้งแจกัน กระถางต้นไม้ บริเวณกองอ านวยการให้สวยงาม ติดประดับ
ธงชาติ  ธงโรงเรียน และธงสี บริเวณรั้วโรงเรียนหลังอัฒจันทร์ (นายสายัณห์, นายเขษมชาติ)   
               ๙. ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเตรียมพร้อมของสนามการแข่งขันให้เรียบร้อย 
               ๑๐. จดัท าบอร์ดบันทึกคะแนนการแข่งขัน มอบคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท (นางถนอม) 
               ๑๑. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ติดต้ังบริเวณ แสตนด์รับรางวัล  และหน้ากองอ านวยการ (กระถางคบเพลิง) (นายประทวน นายสายัณห์ นายวิเชียร) 
     ๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-พิธีการปิดการแข่งขัน 
  ๒.๓.๑ นางสุพิชญา  เหล็กแดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๒ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓.๓ นายวินัย  จงใจมั่น ครเูชี่ยวชาญ กรรมการ 
  ๒.๓.๔ นางอารายา   หอมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๕ นายวรเทพ  วิญญูวิทวัส ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๖ นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๗ นางสมปอง  บัวกองท้าว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๘ นางจรรยา  วัฒนศัพท์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๙ นางอัจจิมา  สถาพรผล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๐ นายสันติ  สังข์ทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๑ นางสุพดี  จันทร์ลา ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๒ นายประสาร  สุดท านอง ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๓ นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๔ นายนาวี  บุญทัน ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๕ นางสาวชลิดา  ศุภสาร ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๖ นายนิรันดร์  รามศิริ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๗ นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๘ นายฐนกร  สีเสือ คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๓.๑๙ ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๓.๒๐ นางอภิรดี  เข็มเหล็ก ครพิูเศษ กรรมการ 
  ๒.๓.๒๑ นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๒.๓.๒๒ นายสุรัตน์   แซงศรีนวล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๒.๓.๒๓ นางจีรนันท์  ชวาลสนัตติ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 



 ๘ 
  ๒.๓.๒๔ นางสาวปรัชวินันท์  สว่างจิตต์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๒.๓.๒๕ นางสาวสุปรียา  สีนามูล คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
  ๒.๓.๒๖ นางสาวจิตรัตญา  จนัทร์เหลือง คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
  ๒.๓.๒๗ นางถนอม  สีนาค ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๓.๒๘ นางรัชดา  ผากุล ครูช านาญการพิเศษ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒.๓.๒๙ นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน คณะกรรมการนักเรียน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. เตรียมขั้นตอนพิธีเปิด-พิธีปิดการแข่งขันกีฬา แจ้งประธานในพิธี ครูและนักเรียน 
               ๒. จัดเตรียมผู้กล่าวรายงานเปิด-ปิด พิธีการแข่งขัน พิธีกรและนักกีฬาอาวุโส (นางรัชดา, นางขวัญจิตร 
นายสันติ) 
               ๓. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานเปิด-ปิดการแข่งขัน จัดพิมพ์ท ารูปเล่มพร้อมพานรองส าหรับมอบประธาน 
ในพิธีและผู้กล่าวรายงาน (นางรัชดา)                    
               ๔. จัดเตรียมกระถางคบเพลิง  ในพิธีเปิด–ปิดการแข่งขัน (นายประทวน, นายวิเชียร, นายสายัณห์,  
นายสุรชัย)  
               ๕. จัดเตรียมนักกีฬาวิ่งคบเพลิง (นางถนอม, นายสุรชัย, นายมงคล) 
               ๖. จัดขบวนกองเกียรติยศ ป้าย ผ้าแพรติดข้อความ การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์”  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐  ส าหรับพิธีเปิดการแข่งขัน (นางขวัญจิตร, นางอารมณ,์ นางจรรยา 
นางสาวก าจัด, นางสาวอภิสา, นายเอกพันธ์, นางสุชญา) 
               ๗. จัดตัวแทนสีเชิญธงชาติ  ธงโรงเรียน และธงสี  ที่หน้าเสาธงโรงเรียน (นางสุภาภรณ์, นายเขษมชาติ,  
คณะกรรมการนักเรียน) 
               ๘. ประสานวงดุริยางค์ผู้รับผิดชอบขบวนพาเหรดพิธีกรและผู้เกี่ยวข้องทราบก าหนดการ  
(นางสาวปรัชวินันท์, นายเขษมชาติ) 
               ๙. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายการแข่งขันบริเวณกระถางคบเพลิง ป้ายการแข่งขันหน้าขบวน 
กองเกียรติยศ  หน้าเสาธงและสแตนด์มอบถ้วยรางวัล (นายประทวน) 
     ๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๒.๔.๑ นางชชัฏา  อุดมสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๒ นางอารายา  หอมสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๔.๓ นางพูลทรัพย์  ชั้วเจรญิ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔.๔ นางพันธุ์ทิพย์   ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔.๕ นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๔.๖ นางอภิรดี  เข็มเหล็ก ครูพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๔.๗ นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรษุ พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๒.๔.๘ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
  ๒.๔.๙ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์น้ าดื่ม น้ าแข็ง เครื่องดื่ม อาหารว่างส าหรับบริการแขกผู้มีเกียรติ คณะครแูละบุคลากร
ที่ร่วมกิจกรรรมกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และผู้ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 
               ๒. จัดน้ าแข็งบริการคณะสีตามจุดต่างๆ ที่ตามจุดต่างๆท่ีเป็นสนามแข่งขัน โดยประสานกับคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬา 
               ๓. จัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ า เลี้ยงกรรมการกลางและกรรมการตัดสินกีฬา และจัดเก็บอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในแต่ละวันให้เรียบร้อย  
 
 



 ๙ 
     ๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  ๒.๕.๑ นางระเบียบ   ว่องนุกูลสวัสดิ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๕.๒ นางน้ าฝน  ศรีหาวัตร ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๕.๓ คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
  ๒.๕.๔ คณะครทูี่ปรึกษาสีทุกสี  กรรมการ 
  ๒.๕.๕ นายวิทย์ธวัต  นิลวงศ ์ พนักงานขับรถ กรรมการ 
  ๒.๕.๖ นายอ านวย  สืบสิงห์ พนักงานขับรถ กรรมการ 
  ๒.๕.๗ นางสาวเรณู  วรรณา เจ้าหน้าที่พยาบาล กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเครื่องปฐมพยาบาล ประสานรถโรงเรียน และคอยดูแลให้บริการแก่นักเรียนที่ป่วย  
หรือประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขัน ณ เต็นท์พยาบาล 
               ๒. ดูแล ปฐมพยาบาลนักเรียน นักกีฬา เบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล กรณีบากเจ็บ 
     ๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันเพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตรและมอบรางวัล   
             นางสุพิชญา   เหลก็แดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ทีป่รึกษา 
  ๒.๖.๑ คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน 
              ๑. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
              ๒. นางแววตา ลีกรีติกุล ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
              ๓. นางสาวก าจัด  บุญสุข ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๔. นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๕. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๖. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด ครผูู้ช่วย กรรมการ 
              ๗. นางสาวเสาวลกัษณ์  แก้วกรม คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
              ๘. นางสาวศริภสัสร  บุญยอด คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
              ๙. คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
              ๑๐. นางตุลาพร  กิ่งไทร คร ูคศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๑. นางสาวสุปรียา  ประมวล เจ้าหน้าที่ธุรการ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๑๒. นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน คณะกรรมการนักเรียน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประสานประธานการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท กรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
ก าหนดสถานที่ส่งและรายงานผลการแข่งขันตามรายงานผลที่ก าหนด 
               ๒. จัดท าแบบบันทึกการรวบรวมผลการแข่งขันของกีฬาแต่ละประเภท กีฬาพ้ืนบ้าน และกรีฑา  
               ๓. น าผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท จัดพิมพ์เกียรติบัตรและรางวัล  เพ่ือมอบแก่ผู้ชนะเลิศ 
และรองชนะเลิศโดยประสานกับฝ่ายพิธีกร 
               ๔. สรุปรวบรวมผลการแข่งขัน ส่งมอบให้พิธีกร เพ่ือประกาศผลและมอบรางวัลในการปิดการแข่งขันกีฬา
ภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  ๒.๖.๒ คณะกรรมการจัดถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและของรางวัล 
              ๑. นางถนอม   สีนาค ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
              ๒. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
              ๓. นางพรศิริ  ใจชืน่ ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๔. นางวรรณนิภา  บุญเรือน ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๕. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๖. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร ธานีวรรณ คร ูคศ.๑ กรรมการ 



 ๑๐ 
              ๘. นางตุลาพร  กิ่งไทร คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๙. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด ครผูู้ช่วย กรรมการ 
              ๑๐. นางอภิรดี   เข็มเหล็ก ครูพิเศษ กรรมการ 
              ๑๑. คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
              ๑๒. นายวันดี  กุมภาพันธ์ ครูช านาญการ                             กรรมการและเลขานุการ 
              ๑๓. นางนาจรี  รามศิริ ครูช านาญการ                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดถ้วยรางวัลกีฬา การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
               ๒. จัดพิมพ์เกียรติบัตร ถ้วยรางวัลและของรางวัล เพ่ือมอบแก่ผู้ชนะเลิศโดยประสานกับฝ่ายพิธีกร 
               ๓. ประสานงานกับฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขัน สรุปผลรางวัล เพื่อให้ประธานมอบในวันพิธีปิดการแข่งขัน 
     ๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแลนักเรียน 
             นางสุพิชญา   เหลก็แดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ทีป่รึกษา 
  ๒.๗.๑ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
              ๑. นายวันชัย  อินทรผล หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
              ๒. นางบุญเกิด  หาญกล้า ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
              ๓. นางเรียมศิริ  ส าเภา ครเูชี่ยวชาญ กรรมการ 
              ๔. นายณัฏฐพล  จักทอน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๕. นางสมปอง  บัวกองท้าว ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๖. นางสกุล  วันเยน็ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๗. นางอมรรัตน์  สิทธิ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๘. นายมงคล  อ่อนศรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๙. นางลักขณา  แก้วเพ่ิม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๑๐. นางสาวจันทรส์ดุา เพ็งแก่นแท้ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๑๑. นางเสาวลักษณ์   แก้วทิตย์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๑๒. นางพันธุ์ทิพย์   ช านาญพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
              ๑๓. นางวฒันา  สอาดเมือง ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๔. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๕. นายรชัภูมิ   น้อยคนดี ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๖. นางสาวดาวใจ  ตุนก ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๗. นายนิรันดร์  รามศิริ ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๘. นางสาววราภรณ์  มิ่งเมือง ครูช านาญการ กรรมการ 
              ๑๙. นายเชน  โพธิศ์รี คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๒๐. นายเอกพันธ์  จันมา คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๒๑. นายวิษรุตต์  เมืองทา คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๒๒. นายฐนกร   สีเสือ คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๒๓. นางสาวยุพารตัน์   แสนอินทร์ คร ูคศ.๑ กรรมการ 
              ๒๔. นายทักษิณ   ผลประเสริฐ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
              ๒๕. นางสาวสร้อยเพชร  โพธิ์ศรี  ครผูู้ช่วย กรรมการ 
              ๒๖. นายมิตรสัน  ด้วงธรรม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประชุมวางแผน มอบหมายหน้าที่ การดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตลอด ๒ วัน   
               ๒. ดูแลอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยแจ้งแนวปฏิบัติการเข้า-ออกโรงเรียน บริเวณหน้า
ประตูทิศเหนือให้ครูและนักเรียนทุกคณะสีทราบ 



 ๑๑ 
               ๓. จัดยามดูแลรอบบริเวณโรงเรียนตลอดการแข่งขันโดยเฉพาะบนอาคารเรียนและหลังโรงเรียน  
               ๔. ก ากับติดตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.๗.๒ คณะกรรมการฝ่ายระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
               ๑. นางสมปอง  บัวกองท้าว ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
               ๒. ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร ธานีวรรณ คร ูคศ.๑ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการ  
               ๔. นางสกุล  วันเย็น ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
               ๑. นางอมรรัตน์  สิทธิ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
               ๒. นางวัฒนา  สอาดเมือง ครชู านาญการ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กรรมการ  
               ๔. นางสุชญา  ธรรมรักษ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
               ๑. นายมงคล  อ่อนศรี ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
               ๒. นายวิษรุตต์  เมืองทา   คร ูคศ.๑ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ  
               ๔. นางลักขณา  แก้วเพ่ิม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
               ๑. นายวันชัย  อินทรผล ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
               ๒. นายเอกพันธ์  จันมา     คร ูคศ.๑ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ กรรมการ  
               ๔. นางสาววราภรณ์  มิ่งเมือง ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
               ๑. นางนิรันดร์  รามศิริ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
               ๒. นายสุรชัย   พันธุ์นายม   ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กรรมการ  
               ๔. นางสาวจันทรส์ดุา  เพ็งแก่นแท้ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
               ๑. นายเชน  โพธิศ์รี คร ูคศ.๑ ประธานกรรมการ 
               ๒. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ครูช านาญการ รองประธานกรรมการ 
               ๓. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กรรมการ  
               ๔. นางเรียมศิริ  ส าเภา ครเูชี่ยวชาญ                                  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประชุมวางแผน มอบหมายหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตลอด ๒ วัน   
               ๒. ดูแลอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน โดยแจ้งแนวปฏิบัติการเข้า-ออกโรงเรียน 
บริเวณหน้าประตูทิศเหนือให้ครูและนักเรียนทุกคณะสีทราบ 
               ๓. เช็ครายชื่อนักเรียนในความดูแลของครูที่ปรึกษา  
               ๔. หัวหน้าระดับและคณะท างานในระดับ สรุปจ านวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน และท่ีไม่เข้าร่วม
กิจกรรมในกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๐  
               ๕. รายงานหัวหน้าระดับ ประสานข้อมูลกับกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง ใช้แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน และรายงานข้อมูลผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 



 ๑๒ 
     ๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการประท้วง 
  ๒.๘.๑ นางสุพิชญา   เหล็กแดง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  ๒.๘.๒ นางถนอม  สีนาค ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๘.๓ นายสรุชัย  พันธุ์นายม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๘.๔ นางกุลชา  ศีลกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๘.๕ นายเขษมชาติ   อินทะสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๘.๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานีวรรณ คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๘.๗ นายทักษิณ  ผลประเสริฐ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
  ๒.๘.๘ นางขวัญจิตร  ขุดป่ิน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๘.๙ นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน คณะกรรมการนักเรียน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดท าแบบฟอร์มหนังสือขอประท้วงผลการแข่งขันให้คณะสี 
               ๒. ประชุมพิจารณาการประท้วง รายงานคณะกรรมการที่ปรึกษาทราบ 
               ๓. แจ้งผลการพิจารณาการประท้วงและแจ้งเหตุผลให้คณะสีที่เกี่ยวข้องพร้อมลงชื่อรับทราบและ
ด าเนินการต่อไป   
     ๒.๙ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ 
  ๒.๙.๑ นางรัชดา  ผากุล ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.๙.๒ นางเสาวลักษณ์  แก้วทิตย์ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  ๒.๙.๓ นางสุพดี  จันทร์ลา ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๙.๔ นางเสาวณิต  ศรีไพศาลเจริญ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๙.๕ นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๙.๖ นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๒.๙.๗ นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๙.๘ นายเชน  โพธิ์ศร ี คร ูคศ.๑ กรรมการ 
  ๒.๙.๙ นางสาวพุฒิรพี  สวุรรณจันทร ์ ครูอัตราจ้าง สพฐ. กรรมการ 
  ๒.๙.๑๐ นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ พนักงานราชการ กรรมการ 
  ๒.๙.๑๑ นายธนพล  บุญไสย์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๒.๙.๑๒ นางจีรนันท์  ชวาลสนัตติ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๒.๙.๑๓ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 
  ๒.๙.๑๔ นางสาวศิวรรณ ชูไพรศิริกุล นักเรียน กรรมการ 
  ๒.๙.๑๕ นางสันติ  สังข์ทอง ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๙.๑๖ นายธนพัฒน์  คุ่ยต่วน คณะกรรมการนักเรียน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประสานแม่สีและประธานคณะสี จัดตัวแทนคณะสีๆละ ๓ คน ท าหน้าที่เป็นพิธีกรสนาม วันละ ๓  
คณะสีๆละ ๒.๓๐ ชั่วโมง 
               ๒. เป็นพี่เลี้ยงและฝึกซ้อมพิธีกร(นักเรียน) เป็นพิธีกรร่วมกับตัวแทนคณะสี ประชาสัมพันธ์ ประกาศผล 
การแข่งขนั รายงานการแข่งขันและอ่ืนๆ 
               ๓. เชิญประธานและผู้มีเกียรติมอบรางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท 
               ๔. ประชาสัมพันธ์นัดหมายการท ากิจกรรมของนักเรียนคณะสีต่างๆตามที่ได้รับร้องขอ 
               ๕. บันทึกภาพการจัดกิจกรรมกีฬาภายในตั้งแต่เริ่มต้นจนพิธีปิดการแข่งขันและรวบรวมภาพ 
มอบฝ่ายประเมินผลหลังเสร็จสิ้นงานเพื่อประเมินผลต่อไป 
 



 ๑๓ 
๓. คณะครูที่ปรึกษาประจ าสีและคณะกรรมการสี 

๓.๑ สีแสด      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ประธานที่ปรึกษาประจ าสี       นายวรเทพ   วิญญูวิทวัส 
 ประธานสี                          นายคมกริช  ยะกาศ 
 รองประธานสี                     นายสุธินันท์  วังท้าว 
                         สมาชิกในคณะสีได้แก ่          ม.๑.๔ ม.๑.๗ ม.๒.๕ ม.๒.๖ ม.๓EP ม.๓.๕ ม.๔.๓ ม.๔.๑๒ 
                                                              ม.๕.๓ ม.๕.๖ ม.๕.๑๓  ม.๖.๕  ม.๖.๗ 

๓.๒ สีแดง      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ประธานที่ปรึกษาประจ าสี      นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย 
 ประธานสี                         นายชูศักดิ์  ศรีหร่าย 
 รองประธานสี                    นายพงษ์เทพ  มหาวงศ์ 
        สมาชิกในคณะสีได้แก่           ม.๑.๖ ม.๒.๒ ม.๒.๗ ม.๓.๑ ม.๓.๑๐ ม.๔.๔ม.๔.๗  
          ม.๕.๑๑ ม.๕.๑๒ ม.๖.๑ ม.๖.๑๑  

๓.๓ สีฟ้า      คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                        ประธานที่ปรึกษาประจ าสี     นางสุพัตรา  บุญขะจาย 
 ประธานสี                         นายวทัญญู  เพชรป้อ 
 รองประธานสี                    นางสาวศิรินภา  พาลี 
                        สมาชิกในคณะสีได้แก่          ม.๑.๓ ม.๒.๑ ม.๓.๓ ม.๓.๘ ม.๔.๕ ม.๔.๙ ม.๕.๑ ม.๕.๙  
                                                             ม.๖.๓ ม.๖.๑๒        

๓.๔ สีชมพู     คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                        ประธานที่ปรึกษาประจ าสี    นางอารมณ ์ ลี้เหมือดภัย 
 ประธานสี                       นายคุณากร  อินทร์วงศ์ 
 รองประธานสี                  นายวัชสุพล  สุเมธานุสรณ์, นายอดิสร  วังกุ่ม 
                         สมาชิกในคณะสีได้แก่         ม.๒EP ม.๑.๒ ม.๒EP ม.๓.๔ ม.๓.๗ ม.๔.๖ ม.๔.๑๑ ม.๕.๕   
                                                            ม.๕.๗  ม.๖.๔ ม.๖.๙ ม.๖.๑๐   

๓.๕ สีม่วง     คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ประธานที่ปรึกษาประจ าสี      นายสมคิด  บุญสิงห์ 
 ประธานสี                         นายณัฏฐ์  หลักดี 
 รองประธานสี                    นางสาวปิยะมาศ  เกสรทอง 
                         สมาชิกในคณะสีได้แก่           ม.๑.๑ ม.๑.๘ ม.๒.๔ ม.๒.๘ ม.๓.๖ ม.๓.๙ ม.๔.๑ ม.๔.๘ 
                                                              ม.๕.๒ ม.๕.๔  ม.๕.๘  ม.๖.๒ ม.๖.๑๔   

๓.๖ สีเหลือง  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ประธานที่ปรึกษาประจ าสี       นางสมศรี  รังสิกรรพุม 
 ประธานสี                          นายวรปรัช์  ธรรมรักษา 
 รองประธานสี                     นายณัฐดนัย  ทองธัญญะ 
                         สมาชิกในคณะสีได้แก่           ม.๑.๕ ม.๒.๓ ม.๒.๙ ม.๓.๒ ม.๔.๒ ม.๔.๑o ม.๕.๑o   
                                                              ม.๕.๑๔ ม.๖.๖ ม.๖.๘ ม.๖.๑๓ 
 หน้าที ่ ๑. ประชุมปรึกษาหารือและมอบหมายหน้าที่ ส าหรับครูที่ปรึกษาภายในคณะสีและส าหรับกลุ่มนักเรียน
สมาชิกภายในคณะสี โดยวิธีทางประชาธิปไตย 
               ๒. ติดตาม ดูแล และประสานการด าเนินกิจกรรมของคณะสีฝ่ายต่างๆ และก ากับหน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 



 ๑๔ 
 
               ๓. ดูแล ส ารวจรายชื่อนักเรียนสมาชิกในคณะสีที่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าส่ง 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาแล้ว 
๔. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลและประเมินผล 

๔.๑ นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น        ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางถนอม  สีนาค     ครูช านาญการพิเศษ        รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายสุรชัย   พันธุ์นายม       ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๔.๔ นางสาวก าจัด  บุญสุข       ครูช านาญการ         กรรมการ 
๔.๕ นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา       คร ูคศ.๑         กรรมการ 
๔.๖ ว่าที่ ร.ต.หญิงสมร  ธานวีรรณ    คร ูคศ.๑         กรรมการ 
๔.๗ นายทักษิณ  ผลประเสริฐ       ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
๔.๘ นางสาวพิมพ์ประกาย  บญุสะอาด    ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
๔.๙ นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว       พนักงานราชการ        กรรมการ 
๔.๑๐ คณะกรรมการสภานักเรียน           กรรมการ 
๔.๑๑ นายธนพัฒน์  คุ้ยต่วน       ประธานนักเรียน        กรรมการ 
๔.๑๒ นางแววตา  ลีกีรติกุล       ครูช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๓ นางตุลาพร  กิง่ไทร       คร ูคศ.๑     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๔ นางสาวสุปรียา  ประมวล    เจ้าหน้าที่ธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน 
               ๒. สรุปผลการประเมิน จัดท ารูปเล่มมอบรองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการและผู้อ านวยการต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มก าลัง
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนต่อไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    
 
 
                  (นายชัยชาญ  ปัญญาพวก) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 
ก าหนดการพิธีการเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 

แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 326/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
 

พิธีการเปิด 
การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
................................................................................................ 

เริ่มเวลา 08.30 น.  ณ  บริเวณโดม 112 ปี 
วงดุริยางค์ ผู้ถือป้าย ผู้ถือธงและขบวนพาเหรด คณะสีต่างๆ พร้อมกัน ณ  บริเวณโดม 112 ปี  

(อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต) จัดรูปขบวนดังนี้ 
1. ดรัมเมเยอร์ 
2. ดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
3. ป้ายโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
4. ป้ายการแข่งขัน “เพชรพิทยาคมเกมส์” 
5. ธงการแข่งขัน 
6. กองธงชาติ (2 แถว) ธงโรงเรียน (3 แถว) กองธงสีตั้งสีตามแถว 6 แถว 
7. ขบวนสีต่างๆ  โดยมีองค์ประกอบคณะสีดังนี้ 

- ดรัมเมเยอร์ 
- ป้ายสี 
- ธงส ี
- เชียร์ลีดเดอร์ 
- ขบวนนักกีฬาทุกคน 

หมายเหตุ  จัดขบวนเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
1. สีแดง 
2. สีม่วง 
3. สีฟ้า 
4. สีแสด 
5. สีชมพู 
6. สีเหลือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 
ก าหนดการพิธีเปิด 

การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
………………………………………..................………………….. 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 
เวลา 08.00 น.  - วงดุริยางค์ ผู้ถือป้าย ผู้ถือธงและขบวนนักกีฬาทุกคณะสี พร้อมกัน ณ บริเวณโดม 112 ป ี
                                 (อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต) 
เวลา 08.30 น.  - ขบวนนักกีฬาเคลื่อนออกจากบริเวณโดม 112 ปี (อาคารพระราชปริยัติบัณฑิต) 
                                 เคลื่อนขบวนออกด้านทิศใต้ของโดม ผ่านหน้าอาคาร 5 ตามล าดับคณะสี 
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี (ผู้อ านวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม นายชัยชาญ  ปัญญาพวก) 
                                 เดินทางมาถึงเต็นท์พิธี  เจ้าหน้าที่มอบสูจิบัตรให้กับประธาน 

- ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนามทางทิศใต้ของโรงเรียน เข้าแถวตอนลึกตามที่ก าหนด 
- ขบวนพาเหรดน าโดยวงดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคม  น าริ้วขบวนธงชาติ  ริ้วขบวนธง  

                       น าขบวนนักกีฬา 1. สีแดง  2. สีม่วง  3. สีฟ้า 4. สีแสด 5. สีชมพู  6. สีเหลือง  เข้าสู่สนาม 
                     - ผู้เชิญธงชาติและธงกีฬาสีประจ าทีมเข้าประจ าที่ 

- พิธีกร “ต่อไปนี้เป็นพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ทั้งหมดเคารพธงชาติ” ธงขึ้น   
  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติ 
- พิธีกร “ตามระเบียบพัก” 
- ประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าสู่สนามกีฬา 
- ประธานสภานักเรียนกล่าวรายงาน การด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  
  “เพชรพิทยาคมเกมส์”  ปีการศึกษา 2559 
- ประธานในพิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย  
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที 
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และเปิดการแข่งขัน 
- วงดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคม บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
- ประธานในพิธีลั่นฆ้อง  
- พิธีกร “ต่อไปนี้เป็นพิธีเชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา ทั้งหมดกลับหลังหัน” 
- วงดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคมบรรเลงเพลงกราวกีฬา เจ้าหน้าที่เชิญธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา 
- พิธีกร “กลับหลังหัน” 
- ประธานในพิธีกลับเข้าที่นั่งประจ าที่ ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมสภานักเรียน 
  ออกจากสนาม 
- ผู้เชิญคบเพลิงวิ่งเข้าสู่สนาม ผ่านหน้าประธานท าความเคารพประธาน  
  วิ่งต่อไปยังกระถางคบเพลิง  จุดคบเพลิง (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาเชิญคบเพลิง)  
  และวิ่งออกจากสนาม 
- พิธีกรเชิญนักกีฬาอาวุโสเข้าประจ าที่น านักกีฬากล่าว ค าปฏิญาณตน 
- พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส 
- ผู้ถือธงสี น าธงไปยืนด้านหลังนักกีฬาอาวุโสเป็นรูปครึ่งวงกลม 
- นักกีฬาอาวุโสจับชายธง และน านักกีฬากล่าวค าปฏิญาณ เมื่อกล่าวจบนักกีฬาอาวุโส  
  เข้าประจ าที่ ผู้เชิญธงประจ าสีเข้าประจ าขบวนของตน 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา น าขบวนนักกีฬาออกจากสนาม 
- ขบวนนักเดินผ่านประธาน ท าความเคารพประธานแล้วเดินออกจากสนามตามล าดับ 

                       คือขบวนนักกีฬา 1.สีแดง  2.สีม่วง  3. สีฟ้า  4. สีแสด  5. สีชมพู  6. สีเหลือง  
เวลา 10.00 น.  - กีฬาเปิดสนาม การแข่งขันกรีฑา  
                               - เริ่มการแข่งขันกีฬาภายในตามโปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา 
 

 



 ๑๗ 
ก าหนดการพิธีปิด 

การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
………………………………………..................………………….. 

 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
เวลา 15.00 น.             - ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม จัดรูปขบวนเช่นเดียวกับวันเปิดการแข่งขัน 
เวลา 15.30 น. - ประธานในพิธีมาถึงสนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

- ประธานสภานักเรียนกล่าวสรุปรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน  
  ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัล  ให้กับนักกีฬาตามผลการแข่งขัน  

เวลา 16.30 น.  - ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์”  
  ปีการศึกษา 2559 

                                  

…………………………………เสรจ็สิ้น…..................………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
 

แผนผังการจัดริ้วขบวนพาเหรด 
การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

………………………………………..................………………….. 
 

ดรัมเมเยอร์โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

วงดุริยางค์โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

ป้ายโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

กองธงชาติ 
ธงโรงเรียนเพชรพิทยาคม 

ธงสี (ตั้งสีตามแถว 6 แถว ตามล าดับสี) 
 

ขบวนสีแดง 
ขบวนสีม่วง 

 
ขบวนสีฟ้า 
ขบวนสีแสด 

 
ขบวนสีชมพู 

ขบวนสีเหลือง 
 

หมายเหตุ  ขบวนสีต่างๆ ประกอบด้วย 
1. ป้ายสี 
2. ธงส ี
3. ดรัมเมเยอร์ 
4. ขบวนนักกีฬา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

แผนผังเส้นทางเดินขบวน 
การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 5–6 มกราคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 

                             
ศาลากีฑา 

 
               

                                        6        5        4                    3       2     1                                          
          

 
 

 
 
 
 
  
                

                 1. สีแดง      2. สีม่วง      3. สีฟ้า     4. แสด   5. สีชมพู   6. สีเหลือง 
 
  
 

แผนผังการตั้งขบวน 
(ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม) 

การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 5–6 มกราคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขบวนสีเหลือง 

ขบวนสีแสด 

ขบวนสีแดง 

ขบวนสีฟ้า 

ขบวนสีม่วง 

ขบวนสีชมพ ู

 
วงดุริยางค ์

พ.ช. 

 

 

 

 

อาคาร 5 



 ๒๐ 
 

ตารางเวรการก ากับดูแลนักเรียนการแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 
แนบท้ายค าสั่งโรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่ 326/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

 

ตารางเวรการก ากับดูแลนักเรียน 
การแข่งขันกีฬาภายใน “เพชรพิทยาคมเกมส์” ปีการศึกษา 2559 

 
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

เวลา 
บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 

หลังโรงเรียน ด้านเหนือ ด้านใต ้
09.00-11.00 น. นายณัฐพล  จักทอน นางสาววราภรณ์  มิ่งเมือง นางลักขณา  แก้วเพ่ิม 
11.00-13.00 น. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี นางสมปอง  บัวกองท้าว นางสกุล  วันเย็น 
13.00-15.00 น. นายเชน  โพธิ์ศรี นางอมรรัตน์  สิทธิ นางวัฒนา  สะอาดเมือง 
15.00-16.00 น. นายวันชัย  อินทรผล นายฐนกร  สีเสือ นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์ 
 
 

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
 

เวลา 
บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ 

หลังโรงเรียน ด้านเหนือ ด้านใต ้
09.00-11.00 น. นายนิรันดร์  รามศิริ นางสาวจนัทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้ นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ 
11.00-13.00 น. นายเอกพันธ์  จันมา นางเรียมศิริ  ส าเภา นางบุญเกิด  หาญกล้า 
13.00-15.00 น. นายวิษรุตต์  เมืองทา นางพันธุ์ทิพย์  ช านาญพันธ์ นายมิตรสัน  ด้วงธรรม 
15.00-16.00 น. นายวันชัย  อินทรผล นางสาวดาวใจ  ตุนก นางสาวสร้อยแพชร  โพธิ์ศรี 
 
 


