
 

 

 

  
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ 
(แคแสดเกมส์  ครั้งที่  15 ประจ าปีการศึกษา 25๖๐) 

-------------------------------- 
 

 ด้วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  ได้รับมอบหมายจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์ สัมพันธ์  หรือ 
“แคแสดเกมส์ ครั้งที่ 15” ในระหว่างวันที่  ๒ - ๔  ธันวาคม  25๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2556 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 23  
ธันวาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการครูและและบุคลากรทางการศึกษา  ค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่1226/2251 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เรื่องการมอบ
อ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการและค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1/2556 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ ดร.สมิง  กุลธี    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๒ นายนพดล    ศุภลักษณ์หิรัญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๓ นายภาสกร  แสนทวี   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๔ นางอรทัย    ล่ าสัน   ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๕ นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๖ นางณัฐ์ธิวรรณ  พันธุรัตน์  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ๑.๗ นายชวลิต  สกุลทอง  กรรมการ 
 ๑.๘ นางสาวศศิกุล  บุญเพ็ญ   กรรมการ 
 ๑.๙ นายอุดมศักดิ์  พลอยบุตร  กรรมการ 
 ๑.๑๐ ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ เสนกาศ   กรรมการ 
 ๑.๑๑ นางมาลี  สืบกระแส  กรรมการ 
 ๑.๑๒ นายนครศิริมงคล บุญเกต ุ   กรรมการ 
 ๑.๑๓ ผศ.ดร.ฐาปกรณ์ แก้วเงิน   กรรมการ 
 ๑.๑๔ นางสาวลออ  วิลัย   กรรมการ 
 ๑.๑๕ นางสาวฐิติภัทร ประสิทธิ์พร  กรรมการ 
 ๑.๑๖ นายสุพจน์  มนประณีต  กรรมการ 

๒ / ๑.๑๗ นางสาววาสนารุ่งทิพย์... 



 

 

 ๑.๑๗ นางสาววาสนารุ่งทิพย์ เที่ยงคืน   กรรมการ 
 ๑.๑๘ นายวสัน  ปุ่นผล   กรรมการ 
 ๑.๑๙ นายกรวี  กิจรัตนกาญจน์  กรรมการ 
 ๑.๒๐ นางสาวนิลเนตร แต้มทอง  กรรมการ 
 ๑.๒๑ พระครูภัทรธรรมคุณ    กรรมการ 
 ๑.๒๒ พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์   กรรมการ 
 ๑.๒๓ นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๒๔ นางวิไลวรรณ  สุดโลก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ๑. ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ก ากับดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ “แคแสดเกมส”์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
  ๒. รับผิดชอบประชุมวางแผน ออกแบบกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬาฯ เพ่ือให้งานด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๒.๑. นางณัฐ์ธิวรรณ  พันธุรัตน์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒. นายชัชวาลย์  พลแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓. นายภาณุวัฒน์  ปัญญา   กรรมการ 
 ๒.๔. นายศุภสฤษณ์  ชาปัญญา  กรรมการ 
 ๒.๕. นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์  กรรมการ 
 ๒.๖. นายชวลิต  สกุลทอง  กรรมการ 
 ๒.๗. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย  กรรมการ 
 ๒.๙. คนงาน แม่บ้าน   ทั้งหมด  กรรมการ  
 ๒.๑๐. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 
 ๒.๑๑  ครูหอพักทุกคน    กรรมการ 
 ๒.๑๑. จ.อ.สมชัย  เถาว์หมอ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒. นายพีระพงษ ์ เตียนจันทึก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๑.๓ นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่1. จัดเตรียมสถานที่ ส าหรับ พิธีเปิด - ปิด งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 2. จัดเตรียมที่พักส าหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 3. จดัเตรียมป้ายคัดเอาท์ ป้ายสรุปผลกีฬาประเภทต่า งๆ 
 4. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
 5. จัดท าเวทีการแสดง งานเลี้ยงสังสรรค์ในเวลากลางคืน 
 6. จัดเตรียมที่พักส าหรับกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
 7. ตกแต่งสถานที่ รับรองส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติให้เรียบร้อย 
 8. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓ / คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา... 



 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา 
 ๓.๑. ฟุตบอล  7  คน 
  ๓.๑.๑. นายชวลิต  สกุลทอง ประธานกรรมการ 
  ๓.๑.๒. นายรักไทย  อ่วมวิไลย รองประธานกรรมการ  
  ๓.๑.๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  กรรมการ  
  ๓.๑.๔. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๓.๒. บาสเกตบอล 
  ๓.๒.๑. นายชวลิต  สกุลทอง ประธานกรรมการ 
  ๓.๒.๒. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว รองประธานกรรมการ    
  ๓.๒.๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  กรรมการ    
  ๓.๒.๔. นายพิพัฒน์  รื่นชล  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๓. วอลเลย์บอล 
   ๓.๓.๑. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย ประธานกรรมการ 
  ๓.๓.๒. นายพงศ์พล  สันโดษ  รองประธานกรรมการ   
  ๓.๓.๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  กรรมการ  
  ๓.๓.๔. นายนรวิชญ์  ชูวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๓.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๓.๔ เปตอง 
   ๓.๔.๑. นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย ประธานกรรมการ 
  ๓.๔.๒. นายภาณุวัฒน์  ปัญญา  รองประธานกรรมการ  
  ๓.๔.๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  กรรมการ   
  ๓.๔.๔. นายอดิเรก  ไชยแสง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๔.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓.๕. เดิน – วิ่ง ขึ้นเขาวงพระจันทร์ 
   ๓.๕.๑. นายชวลิต  สกุลทอง ประธานกรรมการ 
  ๓.๕.๒. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง  รองประธานกรรมการ    
  ๓.๕.๓. คณะกรรมการตัดสินกีฬา  กรรมการ    
  ๓.๕.๔. นายทองด ี  สาลีมา  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๕.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ 1. ติดต่อ ประสานงานกรรมการผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
  2. จัดเตรียมสนามแข่งขันให้พร้อมส าหรับการแข่งขัน 
  3. ด าเนินการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทให้เรียบร้อย 
  4. สรุปผลการแข่งขันส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายเกียรติบัตร 
  5. จัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท  
  ๖. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๔ / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์... 



 

 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดท าสูจิบัตร 
 ๔.๑. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒. นางพรสุดา  วีระเดชชูชีพ รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓. นางศีรณา  คงตะโก  กรรมการ 
 ๔.๔. นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง กรรมการ 
 ๔.๕. นายพนา  สาระยาม กรรมการ 
 ๔.๖. นางสาวกฤติยา  ราชสีห์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตลอดการแข่งขัน 
  2. จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์สัมพันธ์ 
  3. ประกาศผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท 
  4. รับ - ส่งผลการแข่งขัน ส่อต่อฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและต้อนรับผู้ควบคุมทีม 
 ๕.๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย   
  ๕.๑.๑ นางสาวศศิกุล  บุญเพ็ญ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๒ นางสาวจารุณี  บุญเพ็ญ  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๑.๓ นายนภพล  เต็มเปี่ยม กรรมการ 
  ๕.๑.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๑.๕ นางสาววันเพ็ญ  จ าปาโอ้ก กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑.๖ นางสาวสุทธิญา ปาลวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๒ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
  ๕.๒.๑ นางวิภาวี  ศรีหานนท์ ประธานกรรมการ 
  ๕.๒.๒ นางสาวสุกัญญา เขียวทอง รองประธานกรรมการ 
  ๕.๒.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๒.๔ นายอธิวัฒน์  ป่าหวาย  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๒.๕ นางสาวรวดี  บัวขาวสุทธิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๓ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย   
  ๕.๓.๑ นางสาววิจิตรา  คันธารส  ประธานกรรมการ 
  ๕.๓.๒ นางสาวอ านวยพร ศรีสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๓.๔ นางสาวมัณฑนา ทาลี  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๓.๕ นางสาวพรนิภา  พูลสะดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๔ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร   
  ๕.๔.๑ นางสาววัชรี  จันทร์เผือก ประธานกรรมการ 
  ๕.๔.๒ นางสาวอุษา  สัตย์ซื่อ  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๔.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 

๕ /  ๕.๔.๔ นายอดิเรก... 



 

 

  ๕.๔.๔ นายอดิเรก  ไชยแสง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๔.๕ นางสาวทิพย์ภวรรณ์ จอมพาลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๕ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   
  ๕.๕.๑ นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยง ประธานกรรมการ 
  ๕.๕.๒ นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ รองประธานกรรมการ 
  ๕.๕.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๕.๔ นางสาวอลิษา  พจนเรขา กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๕.๕ นางสาวพัชรศิริ  ทัศนศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๖ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี   
  ๕.๖.๑ นางสาวภคพร  อิสระ  ประธานกรรมการ 
  ๕.๖.๒ นางสาวนิภาพร  กาบทอง  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๖.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๖.๔ นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๖.๕ นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๗ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี   
  ๕.๗.๑ นางศีรณา  คงตะโก  ประธานกรรมการ 
  ๕.๗.๒ นางสาวนิภา  กุลท ี  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๗.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๗.๔ ว่าที่ ร.ต.หญิง นพมาศ แย้มชุมพร กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๗.๕ นางสาวสุดารัตน์ สีน้ าเงิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๘ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี   
  ๕.๘.๑ นางหทัยรัก  อังกาบศรี ประธานกรรมการ 
  ๕.๘.๒ นางอภินันทนา  แสนทวี  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๘.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๘.๔ นางสาวกนกรัตน์  ภูมิเรืองศรี กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๘.๕ นางสาวเพ็ญนภา กองมะเริง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๙ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช   
  ๕.๙.๑ นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิศรี ประธานกรรมการ 
  ๕.๙.๒ นางสาวกฤติยา  ราชสีห์  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๙.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๙.๔ นายพนา  สาระยาม กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๙.๕ นางสาวสุนิสา  ชนะบุญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๑๐ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง   
  ๕.๑๐.๑ นางปุณยธร  วุฒิประภา ประธานกรรมการ 
  ๕.๑๐.๒ นางสาวสุชาดา ฉายสกุล  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๑๐.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๑๐.๔ นางวิยะดา  คงด า  กรรมการและเลขานุการ 

๖ / ๕.๑๐.๕ นางสาวรัตนา... 



 

 

  ๕.๑๐.๕ นางสาวรัตนา  โหน่งสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕.๑๑ คณะกรรมการรับลงทะเบียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   
  ๕.๑๑.๑ นางสาวเชวงจิต น้อยวงษ ์ ประธานกรรมการ 
  ๕.๑๑.๒ นายนิธิทัศน ์  อักษร  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๑๑.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 
  ๕.๑๑.๔ นางสาวพนารัตน์ ระหงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑๑.๕ นางสาวรัตนาภรณ์ ชนประชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  ๑. ต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่เดินทางมาถึงก่อนการแข่งขัน 1 วัน บริเวณหน้า
อาคารอ านวยการ 
  ๒. รับลงทะเบียนนักกีฬา 
  ๓. แจ้งสถานที่พักให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
  ๔. อ านวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
  ๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายดนตรี ออกแบบโลโก้และการแสดง 
 ๖.๑ นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง   รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓ นายพนา  สาระยาม  กรรมการ 
 ๖.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 
 ๖.๕ นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๖ นายพีระพงษ ์  เตียนจันทึก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่   1. เตรียมอุปกรณ์วงโยธวาทิต ในพิธีเปิด - ปิด 
  2. จัดเตรียมการแสดงในพิธี เปิด - ปิด และงานเลี้ยง 
  3. จัดท าสัญญาลักษณ์และออกแบบป้ายการจัดการแข่งขันกีฬา 
  4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ จัดการแสดงพิธีเปิด-ปิด และงานเลี้ยง 
 ๗.๑ นางสาวกัญญารัตน์  บุญไชย   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางพรสุดา  วีระเดชชูชีพ  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวศศิกุล  บุญเพ็ญ   กรรมการ 
 ๗.๕ นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธ์ศรี  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวกฤติยา  ราชสีห์   กรรมการ 
 ๗.๗ นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง   กรรมการ 
 ๗.๘ นางวิภาวี  ศรีหานนท์  กรรมการ 
 ๗.๙ นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 

๗ / ๗.๑๑ นายวสัน... 



 

 

 ๗.๑๑ นายวสัน  ปุ่นผล   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๒ นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่   1. จัดท าค ากล่าวรายงาน กล่าวเปิด - ปิด และพิธีกร 
  2. จัดท าล าดับขั้นตอน พิธีการ เปิด - ปิด และการแสดง 
  3. บรรเลงเพลงในพิธี เปิด-ปิด 
  4. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ 
 ๘.๑ นางณัฐ์ธิวรรณ  พันธุรัตน์  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวศศิกุล  บุญเพ็ญ   รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวภคพร  อิสระ   กรรมการ 
 ๘.๔ นางวิภาวี  ศรีหานนท์  กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ  กรรมการ 
 ๘.๖ นางสาววิจิตรา  คันธารส   กรรมการ 
 ๘.๗ นางสาวจารุณี  บุญเพ็ญ   กรรมการ 
 ๘.๘ นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย   กรรมการ 
 ๘.๙ นางสาวอลิษา  พจนเรขา  กรรมการ 
 ๘.๑๐ นางสาวทณิฒฎา หาลาภ   กรรมการ 
 ๘.๑๑ นางสาวสุทธิญา ปาลวัฒน์  กรรมการ 
 ๘.๑๒ นางสาวมัณฑนา ทาลี   กรรมการ 
 ๘.๑๓ นางสาวเพ็ญนภา กองมะเริง  กรรมการ 
 ๘.๑๔ นางสาวสุทธิญา ปาลวัฒน์  กรรมการ 
 ๘.๑๕ นางสาวนิภา  กุลท ี   กรรมการ 
 ๘.๑๖ ว่าที่ ร.ต.หญิง นพมาศ แย้มชุมพร  กรรมการ 
 ๘.๑๗ นางสาวเอ้ือมพร บุปผา   กรรมการ 
 ๘.๑๘ นางสาวกนกรัตน์ ภูมเิรืองศรี  กรรมการ 
 ๘.๑๙ นางสาวสุดารัตน์ สีน้ าเงิน   กรรมการ 
 ๘.๒๐ นางสาวพนารัตน์ ระหงส์   กรรมการ 
 ๘.๒๑ นางสายรุ้ง  เอกคม   กรรมการ 
 ๘.๒๒ นางสาวรวดี  บัวขาวสุทธิกุล  กรรมการ 
 ๘.๓๑ นายพิพัฒน์  รื่นชล   กรรมการ 
 ๘.๓๒  นายนรวิชญ์         ชูวงษ์   กรรมการ 
 ๘.๓๓  นางสาวพรนิภา พูลละดี   กรรมการ 
 ๘.๓๔  นายกิตติคุณ  สุ่มงาม   กรรมการ 
      ๘.๓๕  นายสกล                   ประจงจิตร                   กรรมการ 
 ๘.๓๖  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 
 ๘.๓๗  นางสาวเชวงจิต น้อยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๓๘  นางสาวอนุสรา ศรีอินทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

 
มีหน้าที่    1. ดูแลเร่ืองรายการอาหารเช้า กลางวัน เย็น และเครื่องดื่มนักกีฬา 
  2. ดู แ ล เ รื่ อ ง ร ายกา รอาหา ร เช้ า  กล า ง วั น  เ ย็ น  อ าหา รว่ า ง แก่ ก ร รมกา ร  ผู้ บ ริ ห า ร                      
ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
  3. ดูแลความสะอาดห้องรับประทานอาหารสถานที่รับประทานอาหารส าหรับกรรมการตัดสิน 
  4. จัดเตรียมอาหารและต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ 
  5. ต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน 
  6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายเหรียญรางวัล ใบประกาศ ของที่ระลึก  
 ๙.๑. นางอรทัย  ล่ าสัน   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒. นายวสัน  ปุ่นผล   รองประธานกรรมการ 
 ๙.๓. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชย   กรรมการ 
 ๙.๔. นางศีรณา  คงตะโก   กรรมการ 
 ๙.๕. นางสาวสุกัญญา            เขียวทอง             กรรมการ 
 ๙.๖. ว่าที่ ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย ์  กรรมการ 
 ๙.๗. นางสาวอุษา  สัตย์ซื่อ   กรรมการ 
 ๙.๘. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน   กรรมการ 
 ๙.๙. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก  กรรมการ 
 ๙.๑๐. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 
 ๙.๑๑. นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์                        กรรมการและเลขานุการ 
 ๙.๑๒  นางหทัยรัตน์  อังกาบศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่    1. จัดเตรียมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล   
  2. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่มีผลการแข่งขัน ล าดับที่ ๑ , ๒ และ ๓ 
  3. จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่แขกผู้มีเกียรติและตัวแทนโรงเรียน 
  4. จัดเตรียมโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
  5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน พัสดุและหารายได้ 
 ๑๐.๑ นายนพดล  ศุภลักษณ์หิรัญ  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางวิไลวรรณ  สุดโลก   รองประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

๙ / ๑๐.๓ นางสาววิจิตรา... 



 

 

 ๑๐.๓ นางสาววิจิตรา คันธารส   กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสาวศุภกาญจน์   เชื้อพรหม  กรรมการ 
 ๑๐.๕ นางอรุณ ี  คมคาย   กรรมการ 
 ๑๐.๖ นางสาวพรนิภา พูลละดี   กรรมการ 
 ๑๐.๗ นางสาวกนกวรรณ มนูญ   กรรมการ 
 ๑๐.๘  นางสาวเอ้ือมพร บุปผา   กรรมการ 
 ๑๐.๙ ว่าที่ ร.ต.หญิง นพมาศ แย้มชุมพร  กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นางจิรภา  พลอยบุตร  กรรมการกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐.๑๑  นางวิยะดา  คงด า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. หารายได้ให้พอเพียงส าหรับการจัดการแข่งขัน 
  2. อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการแข่งขันให้เรียบร้อย 
  3. เบิก-จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ 
  4. ติดต่อผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
  5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑. คณะกรรมการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๑๑.๑ นายนพดล  ศุภลักษณ์หิรัญ  ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.๓ นางสาวอ านวยพร   ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
 ๑๑.๔ นางสาวเจษฎาพร   ยวงใย   กรรมการ 
 ๑๑.๕ นางสาวอลิษา  พจนเรขา  กรรมการ 
 ๑๑.๖ นางสาวนิภา   กุลท ี   กรรมการ 
 ๑๑.๗ นางสาวทณิฒฎา หาลาภ   กรรมการ 
 ๑๑.๘ นางสาวกนกรัตน์ ภูมิเรืองศร ี  กรรมการ 
 ๑๑.๙ นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี  กรรมการ 
 ๑๑.๑๐ นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๑๑ นางหทัยรัก  อังกาบศร ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการเชิญแขกร่วมงานในพิธี 
  2. จัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้อ านวยการมอบขอบคุณประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ 
  3. จัดเตรียมสมุดเยี่ยมหรือสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยม 
  4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
 ๑๒.๑ นายจ าเริญ  เนาวรจิพินิจ  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒ นางปัณณภรณ์ ปานสราง  รองประธานกรรมการ 
 ๑๒.๓ นางสาววัชรี  จันทร์เผือก  กรรมการ 
 ๑๒.๔ นางปุณยธร  วุฒิประภา  กรรมการ 
                                                                                          ๑๐ / ๑๒.๕ นางสาวชมพูนุท... 



 

 

 ๑๒.๕ นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะ  กรรมการ 
 ๑๒.๖ นางสาวเพ็ญนภา กองมะเริง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. เตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลให้เรียบร้อย 
  2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น นักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บ 
  3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๑๓.๑ นายกิตติเดช  อ่อนละมัย  ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒ นางดวงตา  เสาวโรนุพันธุ์  รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.๓ นางสาวกฤติยา ราชสีห์   กรรมการ 
 ๑๓.๔ นายพิพัฒพงษ์ ตาทอง   กรรมการ 
 ๑๓.๕ นายนภพล  เต็มเปี่ยม  กรรมการ 
 ๑๓.๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๕   กรรมการ 
 ๑๓.๗ นางสาวเจษฎาภรณ์   ยวงใย   กรรมการ 
 ๑๓.๘ นายพีระพงษ ์  เตียนจันทึก  กรรมการและและเลขานุการ 
 ๑๓.๙  นายอดิเรก  สาระยาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. จัดเตรียม หา-เช่า-ซื้อ เครื่องเสียงส าหรับงานพิธีเปิด-ปิด การแสดง และควบคุมระบบเสียง 
ตลอดการจัดการแข่งขัน 
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คให้พร้อมกับการใช้งาน 
  3. บันทึกภาพ วีดีโอ รูปถ่ายตลอดการแข่งขัน รวมถึงพิธีเปิด-ปิด และงานเลี้ยงสังสรรค์ 
  4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๑๔.๑ จ.อ.สมชัย  เถาว์หมอ  ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒ นายพงศ์พล  สันโดษ   รองประธานกรรมการ 
 ๑๔.๓ นายสามารถ  สัตย์ซื่อ   กรรมการ 
 ๑๔.๔ นายจ าเนียน  พจนเรขา  กรรมการ 
 ๑๔.๕ นายสุวิน  แสนสุข   กรรมการ 
 ๑๔.๖ นายธีรวุฒิ  ศิลาวรรณ  กรรมการ 
 ๑๔.๗ นายไพโรจน์  หัวไผ่   กรรมการ 
 ๑๔.๘ นายสนาน  ทุมสาน   กรรมการ 
 ๑๔.๗ นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่   1. จัดการจราจร สถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมปลอดภัย 
  2. จัดเตรียมยานพาหนะไว้บริการตลอดการแข่งขัน 
  3. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๑ / ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายดูแล... 



 

 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย 
 ๑๕.๑ นายภาสกร  แสนทวี   ประธานกรรมการ 
 ๑๕.๒ นายชัชวาลย์  พลแก้ว   รองประธานกรรมการ 
 ๑๕.๓ นายชวลิต  สกุลทอง  กรรมการ 
 ๑๕.๔ นายพิเชษฐ์  สนธิบ่าย  กรรมการ 
 ๑๕.๕ นายเฉลิมพล   ศรีโยธิน   กรรมการ 
 ๑๕.๖ ว่าที ่ร.ต.ธิติฏฐ์วัฒน์   เอมสถิตย์  กรรมการ 
 ๑๕.๗ นายถวิล  เกตุถาวร  กรรมการ 
 ๑๕.๘ นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา  กรรมการ 
 ๑๕.๙ นายกิติเดช  อ่อนละมัย  กรรมการ 
 ๑๕.๑๐ นายประยูร  สุรตระกูล  กรรมการ 
 ๑๕.๑๑ นายพีระพงษ ์ เตียงจันทึก  กรรมการ 
 ๑๕.๑๒ นายวสัน  ปุ่นผล    กรรมการ 
 ๑๕.๑๓ นายรักไทย  อ่วมวิไล   กรรมการ 
 ๑๕.๑๔ นายภาณุวัฒน์ ปัญญา    กรรมการ 
 ๑๕.๑๕ นายสนอง  ยาจิตร    กรรมการ 
 ๑๕.๑๖ นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการ 
 ๑๕.๑๗ นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทอง    กรรมการ 
 ๑๕.๑๘ นายอดิเรก  สาระยาม   กรรมการ 
 ๑๕.๑๙ นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์   กรรมการ 
 ๑๕.๒๐ นายนิธิโรจน์  เรืองชนะวิชญ์  กรรมการ 
 ๑๕.๒๑ ครูหอพักทุกคน    กรรมการ 
 ๑๕.๒๑ จ.อ.สมชัย  เถาว์หมอ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕.๒๒ นายพงศ์พล  สันโดษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักกีฬา ผู้ควบคุมนักกีฬา และคณะกรรมการตัดสิน 
  2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๑๖.๑. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 ๑๖.๒. นางวรรณภา  เจริญสุข   รองประธานกรรมการ 
 ๑๖.๓. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้ว  กรรมการ 
 ๑๖.๔. นางสาวภคพร อิสระ   กรรมการ 
 ๑๖.๕. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕   กรรมการ 
 ๑๖.๖. นางสาวนิภาพร กาบทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗.๗. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑๒ /  มีหน้าที่... 



 

 

มีหน้าที ่ ออกแบบประเมินและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียน คณะครู นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
สรุปข้อมูลเสนอผู้บริหารรวมทั้งรายงานโครงการส่งแผนงานโรงเรียนต่อไป 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ

เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และทางราชการต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่            เดือน  พฤศจิกายน          พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
 

(ดร.สมิง  กุลธี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 


