
 
 
 
 

 
ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

   ท่ี 154 /2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ เตรียมการด าเนินงานการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอนุบาล  นักเรียน นักศึกษา              

ประชาชน   อ าเภอเกาะสมุย ประจ าปี  2561 
..................................................................................................................................................... 
 ด้วยเทศบาลเมืองเกาะสมุย โรงเรียนต่าง ๆ ส่วนราชการท้ังภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดการ

แข่งขันกรีฑา  อนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนอ าเภอเกาะสมุย ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี 17 - 20
กรกฎาคม  2561  ณ  สนามกีฬาพรุหน้าเมือง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะครูและบุคลากร เพื่อ
เตรียมการด าเนินการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา ประชาชนอ าเภอเกาะสมุย ประจ าปี 2 561
ระหว่างวันท่ี 4-17 กรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

                   1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวกในการแข่งขัน ให้ค าปรึกษาหารือ
เสนอแนะด าเนินการแข่งขัน พิจารณาแก้ไขปัญหาการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1.1 นางเพียงแข                ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
1.2 นายประยงค์    ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ   รองประธานกรรมการ 
1.4 นายธนิต    ดีทอง    กรรมการ 
1.5 นางสุลีพร    ดีทอง    กรรมการ 
1.6 นายณรงค์    ศิริยงค์    กรรมการ  
1.7 นางจ าเรียง    ใจกว้าง    กรรมการ 
1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
1.9 นางสาวสาลีรัตน์    ทองขาว    กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นายภาณุวัฒน์           คงเจาะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                   2. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักกีฬา มีหน้าท่ี ฝึกซ้อม คัดเลือกตัวนักกีฬา กรีฑาท้ังประเภทลู่
และประเภทลาน จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับอ าเภอ ประกอบด้วย  

2.1  นายประยงค์  ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
2.2 นายสุนทร     เหล่าอั้น    รองประธานกรรมการ 
2.3 นายณรงค์  ศิริยงค์    กรรมการ 
2.4  นายจงรักษ์    บ ารุงวงศ์   กรรมการ 

 2.5 นายมะยาดี    ดาบู    กรรมการ  
                           2.6 นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน    กรรมการ 
                           2.7 นายชาลี  วงศ์สุวรรณ   กรรมการ  
                           2.8 นางสาวนิตยาพร   จันทร์ประสิทธิ์     กรรมการ 

2.9 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ   กรรมการ 



2.10 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร    กรรมการ 
2.11 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม    กรรมการ 
2.12 นายปรีชา  อิสสระ    กรรมการ 
2.13 นางสาวรักชนก โสอินทร์    กรรมการ 
2.14 นางสาวสาลีรัตน์    ทองขาว    กรรมการ 
2.15 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ              กรรมการและเลขานุการ 

                    3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี มีหน้าท่ีจัดสร้างอัฒจันทร์ เต็นท์นักกีฬา ก่อนการแข่งขัน 
จัดเก็บอัฒจันทร์ เมื่อเสร็จการแข่งขัน จัดตกแต่งเต็นท์เพื่อความสวยงาม จัดเตรียมในการรองนั่งของนักกีฬา   
ประกอบด้วย 

 3.1 นายธนิต    ดีทอง    ประธานกรรมการ 
      3.2 นายอรรถพล        พลวัฒน ์   รองประธานกรรมการ 
      3.3 นายสุรศักด์ิ    ศรีขวัญ                        กรรมการ 
      3.4 นายนาวิน             โพธิ์ศรี              กรรมการ 
      3.5 นายอภิเดช          จิตรมุ่ง    กรรมการ 
      3.6 นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน                        กรรมการ 
      3.7 นางสาววิภาวรรณ    ช่วยสงค์                   กรรมการ 
      3.8 นางอุไรวรรณ       จันทร์เมือง   กรรมการ 

                3.9 นายภราดร    ไชยเขียว                      กรรมการ 
                3.10 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    กรรมการ 

      3.11 นายเดชศรี           สุวิรัตน์    กรรมการ 
      3.12 นายฉัตรชัย          ทองหีต    กรรมการ 
      3.13 นางสาววันวิสาข์          สืบ                                     กรรมการ  

                3.14 นางสาวสุรีรัตน์       ตลึงจิตร    กรรมการ 
                3.15 นางปรารถนา    ฉวาง    กรรมการ 
                3.16 นายมะยาดี  ดาบู    กรรมการ 
                3.17 นายสายัน  จิตรรักษ์    กรรมการ 
                3.18 นางสาวสายทอง ชารักดี    กรรมการ 
                3.19 นายณพงศ์ชัย   ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ 
                3.20 นายสุทิน  ช่วยแก้ว    กรรมการ 
                3.21 นางสิริกานต์  บัวคง    กรรมการ 
                3.22 นายศักดิ์ชัย    แอกอ้วน   กรรมการ  
                3.23 นายตัน  โซไท่    กรรมการ 
                3.24 นางติน  มาโชว์    กรรมการ 
                3.25 วินวินโซ  ฟอง    กรรมการ  
                3.26 นางอองซาน   อาว    กรรมการ 
                3.27 นักเรียนจ านวน    50   คน   กรรมการ 
                3.28 นายอาวุธ    จันทร์เมือง   กรรมการและเลขานุการ
   
     

                



                 4.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะขนสัมภาระ มีหน้าท่ี ติดต่อประสานรถบรรทุกและรถรับส่ง
กองเชียร์และนักกีฬา ให้มีความเหมาะสม เรียบร้อยและปลอดภัย ประกอบด้วย 
     4.1 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง    ประธานกรรมการ 
  4.2 นายอรรถพล        พลวัฒน ์   รองประธานกรรมการ 
  4.3 นายเจนณรงค์  พันทวี    กรรมการ 
  4.4 นางสาวรักชนก  โสอินทร์    กรรมการและเลขานุการ    
 
                   5. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง มีหน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องเสียง ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 
   5.1 นายพิชัย    บุญชูประภา   ประธานกรรมการ 
 5.2 นายภราดร    ไชยเขียว   รองประธานกรรมการ 

     5.3 นายศักดิ์ชัย    แอกอ้วน   กรรมการ 
 5.4 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง   กรรมการ 
 5.5 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
 5.6 นายสุรศักด์ิ    ศรีขวัญ    กรรมการและเลขานุการ 
 

                 6. คณะกรรมการอ านวยการกองเชียร์ มีหน้าท่ีอ านวยการ วางแผน ก ากับดูแลเพื่อให้หัวหน้า
ระดับ คุณครูที่ปรึกษา ปฏิบัติภารกิจให้นักเรียนแต่ละระดับ ห้อง ปฏิบัติหน้าท่ีตามวันเวลาท่ีก าหนด ตรวจสอบ
รายช่ือนักเรียนในแต่ละวันให้ถูกต้อง ประกอบด้วย  

 6.1นายประยงค์   ด่วนเดิน    ประธานกรรมการ 
 6.2 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   รองประธานกรรมการ 
 6.3 นายนาวิน             โพธิ์ศรี หัวหน้าระดับ ม.1 กรรมการ 
 6.4 นายฉัตรชัย  ทองหีต หัวหน้าระดับ ม.2 กรรมการ 
 6.5 นายเดชศรี  สุวิรัตน์ หัวหน้าระดับ ม.3  กรรมการ 
 6.6 นายอรรถพล        พลวัฒน์  หัวหน้าระดับ ม.4 กรรมการ 
 6.7 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ  หัวหน้าระดับ ม.5 กรรมการ 
 6.8 นายธิรพงษ์  คงด้วง หัวหน้าระดับ ม.6  กรรมการ  
 6.9 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย ครูที่ปรึกษา ม.1/1 กรรมการ 
 6.10 นายเอกชัย  อะหลีแอ ครูที่ปรึกษา ม.1/2 กรรมการ 
 6.11 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครูที่ปรึกษา ม.1/3 กรรมการ 
 6.12 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ ครูที่ปรึกษา ม.1/4 กรรมการ 
 6.13 นางสาวพิมพิไล  กัญญา ครูที่ปรึกษา ม.1/4 กรรมการ 
 6.14 นางสาวรักชนก  โสอินทร์ ครูที่ปรึกษา ม.1/5 กรรมการ 
 6.15 นางสาวปาลินี  เพชรทอง ครูที่ปรึกษา ม.1/6 กรรมการ 
 6.16 นางสาวดาราราย กัววงศ์ ครูที่ปรึกษา ม.1/6 กรรมการ 
 6.17 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม ครูที่ปรึกษา ม.1/7  กรรมการ 
 6.18 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ ครูที่ปรึกษา ม.1/7 กรรมการ 
 6.19 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ ครูที่ปรึกษา ม.1/8 กรรมการ     
  6.20 นางสาวฉันทลักษณ์ ทานทน ครูที่ปรึกษา ม.1/8 กรรมการ 
 
 
 



 6.21 นายอาวุธ   จันทร์เมือง ครูที่ปรึกษา ม.1/9 กรรมการ 
 6.22 นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ ครูที่ปรึกษา ม.1/9 กรรมการ 
 6.23 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ครูที่ปรึกษา ม.1/10 กรรมการ 
 6.24 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครูที่ปรึกษา ม.1/10 กรรมการ 
 6.25 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน ครูที่ปรึกษา ม.2/1  กรรมการ 
 6.26 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ครูที่ปรึกษา ม.2/1 กรรมการ 
 6.27 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ครูที่ปรึกษา ม.2/2 กรรมการ 
 6.28 นางสาวจิราภรณ์   ทลิกรรณ ์ ครูที่ปรึกษา ม.2/3 กรรมการ 
 6.29 นางสาวปรมาภรณ์   พรหมประทีป ครูที่ปรึกษา ม.2/4 กรรมการ 
  6.30 นายวีรภัทร   อินทร์เนื่อง ครูที่ปรึกษา ม.2/4 กรรมการ 
  6.31 นางสาวจันธิรัตน์   หมานจิตร  ครูที่ปรึกษา ม.2/5 กรรมการ 
  6.32 นางสาวนิธิยา  ทองยวน ครูที่ปรึกษา ม.2/5 กรรมการ 
 6.33 นางสาวอังคณา   ทองด า  ครูที่ปรึกษา ม.2/6 กรรมการ 
 6.34 นายศรีสุวรรณ   บรมสุข  ครูที่ปรึกษา ม.2/7 กรรมการ 
 6.35 นางสาวอภิชญา ฤทธิพันธ์ ครูที่ปรึกษา ม.2/7 กรรมการ  
 6.36 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์  ครูที่ปรึกษา ม.2/8 กรรมการ 
 6.37 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง ครูที่ปรึกษา ม.2/8 กรรมการ 
 6.38 นางสาวพิมพ์พร   โพธิ์กล่ิน  ครูที่ปรึกษา ม.2/9 กรรมการ 
 6.39 นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ ครูที่ปรึกษา ม.2/9 กรรมการ 
 6.40 นางอุไรวรรณ    จันทร์เมือง ครูที่ปรึกษา ม.3/1 กรรมการ 
 6.41 นางอารมย์    เทพเกื้อ ครูที่ปรึกษา ม.3/1 กรรมการ 
 6.42 นางอารีรัตน์    คล้ายอุดม ครูที่ปรึกษา ม.3/2 กรรมการ 
 6.43 นางสาวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร  ครูที่ปรึกษา ม.3/3 กรรมการ      
 6.44 นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ ครูที่ปรึกษา ม.3/4 กรรมการ 
 6.45 นายพิชัย   บุญชูประภา ครูที่ปรึกษา ม.3/4  กรรมการ 
 6.46 นางสาวสุวัยดา   ง๊ะสมัน ครูที่ปรึกษา ม.3/5 กรรมการ 
 6.47 นางสาวนวียา  ปักษิณ ครูที่ปรึกษา ม.3/5 กรรมการ 
 6.48 นายชวลิต  กรัดภิรมย์ ครูที่ปรึกษา ม.3/6 กรรมการ 
 6.49 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ ครูที่ปรึกษา ม.3/6 กรรมการ 
 6.50 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครูที่ปรึกษา ม.3/7  กรรมการ 
 6.51 นางอัญวีณ์  หนูอุไร ครูที่ปรึกษา ม.3/7 กรรมการ   
 6.52 นางสาวจันทร์จิรา   บุญปติ ครูที่ปรึกษา ม.3/8 กรรมการ 
 6.53 นายสายัน  จิตรรักษ์ ครูที่ปรึกษา ม.3/8 กรรมการ    
 6.54 นายณรงค์      ศิริยงค์             กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



                   7. กรรมการฝ่ายเชียร์มีหน้าท่ีก าหนดรูปแบบ อุปกรณ์และวิธีการเชียร์ ตลอดการแข่งขัน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม ตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

  7.1 นางจ าเรียง  ใจกว้าง    ประธานกรรมการ 
 7.2 นางอุไรวรรณ    จันทร์เมือง   รองประธานกรร  
 7.3 นางสาวชนกพร   ทองปาน   กรรมการ 
 7.4 นางสาวคุณากร  วานิชย์เจริญ   กรรมการ 
 7.5 นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์   กรรมการ 
 7.6 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข    กรรมการ 
 7.7 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ    กรรมการ 
 7.8 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์   กรรมการ 
 7.9 นายเอกชัย  อะหลีแอ   กรรมการ 
 7.10 นางสาวพัชริณี  สมผล    กรรมการ 
 7.11 นางสาวทิฆัมพร         ออมสิน                                กรรมการ 
 7.12 นายเจนณรงค์  พันทวี    กรรมการ  
 7.13 นางสาวยุภาพร บุญเทียม   กรรมการ 
 7.14 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์   กรรมการ 
 7.15 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย    กรรมการ 
 7.16 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร   กรรมการ 
 7.17 นางสาวฉันทลักษณ์     ทานทน    กรรมการ  
 7.18 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
 7.19 นางอุทัยวรรณ  ไชยสาร    กรรมการ 
 7.20 นางอัญวีณ์  หนูอุไร    กรรมการ 
 7.21 นางสาวนวียา  ปักษิณ    กรรมการ 
 7.22 นางสาวนฤมล           สาริขา                                กรรมการ 
  7.23 นางอังคนา              จงรักวิทย์                             กรรมการ 
 7.24 นางสาวนิธิยา  ทองยวน   กรรมการ 
 7.25 Mr.Garen     Kouyoumdjian                     กรรมการ 
 7.26 Mr.Nicklas    Berggren                     กรรมการ  
 7.27 Miss. Wang    Qinfei                                กรรมการ 
 7.28 นายธิรพงศ์  คงด้วง             กรรมการและเลขานุการ  
 
          8.  กรรมการฝ่ายเชียร์ลีดเดอร์  ประกอบด้วย 
 8.1 นางสาวอัญชรีย์   มีแสง    ประธานกรรมการ 
 8.2 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์   รองประธานกรรมการ 
 8.3 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป   กรรมการ 
 8.4 นางอารมย ์  เทพเกื้อ    กรรมการ 
 8.5 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน    กรรมการและเลขานุการ 
 
 



           9. คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด  มีหน้าท่ีก าหนดรูปแบบ จัดขบวนพาเหรด ก าหนด
จ านวนร่วมกับคณะสี ฝึกซ้อม และประสานเจ้าหน้าท่ีในสนาม เพื่ อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วย 
 9.1 นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ   ประธานกรรมการ 
 9.2 นางสาวกรธิดา  กิมาคม    รองประธานกรรมการ               
 9.3 นายพิชัย    บุญชูประชา   กรรมการ  
 9.4 นางสาวปาลินี    เพชรทอง   กรรมการ 
 9.5 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง    กรรมการ 
 9.6 นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กล่ิน    กรรมการ 
 9.7 นางสาวจีราวรรณ เพชรรัตน์   กรรมการ 
 9.8 นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ    กรรมการ 
 9.9 นายชวลิต  กรัดภิรมย์   กรรมการ 
 9.10 นางสาวพิมพิไล กัญญา    กรรมการ 
 9.11 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช   กรรมการ 
 9.12 นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์   กรรมการ 
 9.13 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง   กรรมการ 
 9.14 นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม   กรรมการ 
 9.15 นางกรกมล  นาคบังเกิด   กรรมการ 
 9.16 นักเรียนวงดุริยางค์   จ านวน 50 คน   กรรมการ 
 9.17 นางสาวเกศวรา   ศรีพิบูลย์     กรรมการและเลขานุการ 
 

                 10. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ มีหน้าท่ี จัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดให้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

  10.1 นางสุลีพร    ดีทอง      ประมาณกรรมการ 
  10.2 นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป   รองประธานกรรมการ 
  10.3 นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ    กรรมการ 
  10.4 นางสาวรักชนก โสอินทร์    กรรมการ 
  10.5 นางสาวยุภาพร บุญเทียม   กรรมการ 
  10.6 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล    กรรมการ 
  10.7 นางนฤมล  ทิพย์พินิจ   กรรมการ 
  10.8 นางสายฝน  ราศีงาม    กรรมการ 
  10.9 นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน    กรรมการ 
  10.10 นางสาวพัชริณี สมผล    กรรมการและเลขานุการ 

 
                 11. คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณ มีหน้าท่ี ในการจัดหางบประมาณ สนับสนุนการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

 11.1 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย    ประธานกรรมการ 
11.2 นายประยงค์    ด่วนเดิน    รองประธานกรรมการ 
11.3 นายสมศักดิ์    นนท์เจริญ   กรรมการ 
11.4 นายธนิต    ดีทอง    กรรมการ 

 11.5 นางสุลีพร    ดีทอง    กรรมการ 



 11.6 นายณรงค์    ศิริยงค์    กรรมการ 
11.7 นายสุนทร  เหล่าอั้น    กรรมการ 
11.8 นางจงรักษ ์  บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
11.9 นางจ าเรียง    ใจกว้าง    กรรมการและเลขานุการ

  
 12. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ี  บันทึกภาพประชาสัมพันธ์  ผลการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 

           12.1 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์   ประธานกรรมการ 
           12.2 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง    รองประธานกรรมการ 
  12.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม    กรรมการ 

  12.4 นายอมรพล  เรืองจันทร์   กรรมการ 
  12.5 นางสาวสุภิญญา ศรีวิลัย    กรรมการ 
  12.6 นางสาวพุทธภรณ์ นามบุญตา   กรรมการ 

  12.7 นางสาวจีรวรรณ สุมาลุย์    กรรมการ 
  12.8 นายสุเมฆ  ประจ าเมือง   กรรมการ 
  12.9 นายวรวิทย์  บุญทัน    กรรมการ 
  12.10 นายอรรถพล พลวัฒน์    กรรมการ  
  12.11 นายอาวุธ  จันทร์เมือง    กรรมการและเลขานุการ
  

                  13. คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล มีหน้าท่ีจัดท าแบบสอบถาม ประเมินผลการแข่งขัน สรุปผล
การประเมินเพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินการครั้งต่อไปประกอบด้วย 
                      13.1 นางสาวจิราพร บุญเหลือ   ประธานกรรมการ 
  13.2 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว    รองประธานกรรมการ 
                    13.3 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน    กรรมการ 
                           13.4 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม    กรรมการและเลขานุการ 
 
       14. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องด่ืม มีหน้าท่ี จัดการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืมให้
เพียงพอส าหรับนักกีฬา กองเชียร์และผู้ควบคุมดูแลทุกระดับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

 14.1 นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์   ประธานกรรมการ 
14.2 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง   รองประธานกรรมการ 
14.3 นางสาวดาราราย กัววงศ์    กรรมการ                                                                                        
14.4 นางสายฝน  ราษีงาม    กรรมการ 
14.5 นางสาววิภาวรรณ   ช่วยสงค์    กรรมการ 
14.6 นางสาวนันทรัตน ์ อนุกูล    กรรมการ 
14.7 นางสางธิติมา  เดชภักดี    กรรมการ 
14.8 นางสาวสายทอง   ชารักดี    กรรมการ 

            14.9 นางศิริกานต์  บัวคง    กรรมการ 
  14.10 นางวินวนิโซ  ฟอง    กรรมการ 
  14.11 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล   กรรมการและเลขานุการ 

                       



                  15. คณะกรรมการฝ่ายความปลอดภัย มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อย ช่วงการฝึกซ้อมในโรงเรียน 
และช่วงการแข่งขัน จัดเวรยามกลางคืนดูแลวัสดุ อุปกรณ์ ช่วงการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  15.1 นายสุรศักด์ิ  ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 

           15.2 นายปรีชา  อิสสระ    รองประธานกรรมการ 
  15.3 นายเดชศรี  สุวิรัตน์           กรรมการ 
          15.4 นายพิชัย    บุญชูประภา      กรรมการ 
          15.5 นายอรรถพล   พลวัฒน์           กรรมการ        
 15.6 นายศักดิ์ชัย   แอกอ้วน   กรรมการ 
 15.7 นายณพงศ์ชัย  ทรัพย์ไพบูลย์   กรรมการ 
 15.8 นายอองซาน  อาว พม่า   กรรมการ 
 15.9 นายตัน  โซไท่    กรรมการ 
 15.10 นักศึกษาวิชาทหาร   10 นาย    กรรมการ 

               15.11 นายฉัตรชัย  ทองหีต    กรรมการและเลขานุการ 
 
 16. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล   มีหน้าท่ี ดูแลให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นช่วงการ
ฝึกซ้อม   และตลอดแข่งขัน ประกอบด้วย 

 16.1 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ประธานกรรมการ 
 16.2 นางสาวกรกมล  นาคบังเกิด  กรรมการ 
 16.3 นางอารีรัตน ์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
 16.4 นางอังคณา  จงรักวิทย์  กรรมการ 
 16.5 นางสาวจันธิรัตน ์ หมานจิตร  กรรมการ 
 16.6 นางสาวสุวัยดา ง๊ะสมัน   กรรมการและเลขานุการ 
 
             17. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนฝ่ายคณะกรรมการกลางเตรียมการด าเนินการเข้าร่วม
การแข่งขันกรีฑาอนุบาล  นักเรียน นักศึกษา ประชาชน   อ าเภอเกาะสมุย ประจ าปี  2561 ประกอบด้วย 
 17.1 นายภาณุวัฒน์            คงเจาะ            ประธานกรรมการ  
  
             18.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 
 18.1 นายสุรศักด์ิ               ศรีขวัญ   ประธานกรรมการ 
 18.2 นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง  กรรมการ 
 18.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม      กรรมการ 
 18.4 นายอรรถพล  พลวัฒน ์  กรรมการ 
 18.4 นายอาวุธ                 จันทร์เมือง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการและนักเรียน  ต่อไป 

    

ส่ัง  ณ  วันท่ี 2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

(นางเพียงแข     ชิตจุ้ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 


