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ค ำสั่งสหวิทยำเขตศรีพรเจริญ 
ท่ี  017 / ๒๕๖2 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแข่งขันกีฬำสหวิทยำเขตศรีพรเจริญ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

 
 ด้วยสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖2 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ จังหวัดหนองคาย ต่อไป 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑. นายปราโมทย์ ค าเพชรด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายประภาส  ศรีสพุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไสว จันทร์อ้วน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา    รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายสุรจิตย์ ผิวงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายวิทยา ทัศมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
 ๖. นายอมรเทพ วิภาวิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู รองประธานกรรมการ 
 ๗. นายเรืองทรพัย์  ติดมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการ 
 ๘. นายธนากฤต เปริน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 

๙. นายนิมิตร กวีกรณ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา กรรมการ 
10. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู     กรรมการ 
11. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

 ๑2. นายประสิทธ์ิ มายูร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 
13. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี ก าหนดนโยบาย อ านวยการจัดการแข่งขัน ควบคุม ก ากับ วินิจฉัยสัง่การให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธ์ิ  มายูร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๔. นายฉัตรชัย  สุจริต   ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
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 5. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 6. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

7. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 8. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

9. นายเจษฎา  หอมสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
10. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ  

 11. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 12. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 13. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 14. นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 15. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 16. นายอุเทน  บุตรบุร ี  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 ๑7 จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู        กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันใหเ้ป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎ กติกา ยุติธรรม และประสานงานกับ 

    ทุกฝ่าย ให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. รายงานผลการแข่งขันเพื่อเสนอผูบ้รหิารสหวิทยาเขตศรพีรเจรญิ 
 ๓. ด าเนินงานและจัดกจิกรรมการแข่งขันกีฬาใหเ้สร็จลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ 

๓. กรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๔. นายฉัตรชัย  สุจริต   ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 5. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

๖. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๗. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

๘. นายเจษฎา  หอมสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
9. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ  

 10. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 11. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 12. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 13. นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 14. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 15. นายอุเทน  บุตรบุร ี  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 ๑6. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู        กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียน ฝ่ายจัดสถานที่ 

๒. จัดท าคบเพลงิ ซ่อมแซมและปรบัปรุงสนามแข่งขัน ทุกประเภทกีฬาให้เรียบร้อยพร้อมส าหรับแข่งขัน  
 ๓. จัดต้ังเต็นท์ พร้อมจัดเก้าอี้และชุดรับแขกใหเ้รียบรอ้ย 
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 ๔. จัดหา ตกแต่งกองอ านวยการให้สวยงาม และจัดเกบ็ใหเ้รียบร้อยหลังเสร็จงาน 
 ๕. ตกแต่งแท่นกล่าวรายงานและกล่าวเปิด ให้เรียบร้อย สวยงาม 
 ๖. ตกแต่งฆ้อง เพื่อท าพิธีปิด ให้เรียบร้อย สวยงาม 
 ๗. จัดเกบ็อุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย หลังเสร็จการแข่งขัน 

๔. ฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 4. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

5. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 6. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทีม่าร่วมงาน 
 ๓. จัดหาถ้วยกาแฟ แก้วน้ า น้ าแข็ง และน้ าดื่ม ไว้บริการตลอดงาน 

๕. ฝ่ำยประชำสมัพันธ์และพิธีกร ประกอบด้วย 
 ๑. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๔. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๕. นายวัษพล  โยโพธ์ิ        ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 6. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ข้ึนป้ายประชาสัมพันธ์กีฬาสหวิทยาเขตศรพีรเจริญ ให้ชุมชนรับทราบ 
 ๒. จัดหาพิธีกรด าเนินการพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
 ๓. ประชาสมัพันธ์การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ตามโปรแกรมแข่งขัน 

๖. ฝ่ำยงบประมำณ ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธ์ิ  มายูร       รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 4. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

5. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1. ก าหนดงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขัน รวมหลกัฐานการจัดซื้อจัดงบประมาณทั้งหมด  
 2. สรุปรายรับรายจ่ายในการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายกองอ านวยการหลังการแข่งขันสิ้นสุด 

๗. ฝ่ำยโสตทัศนศึกษำและเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
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 ๓. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
๔. นายเจษฎา  หอมสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

 ๕. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๖. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 7. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 8. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บันทึกภาพ V.D.O. การจัดกจิกรรมกีฬาสหวิทยาเขตศรพีรเจรญิ จนแล้วเสร็จ 
 ๒. บันทึกภาพน่ิง การจัดกจิกรรมกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจรญิ จนแล้วเสรจ็ 
 ๓. ดูแล ติดตั้งเครื่องเสียงและสื่อทัศนูปกรณ์ ให้เรียบร้อย 
 4. ออกแบบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 
 ๑. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายฉัตรชัย  สุจริต    ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 ๔. นักศึกษาวิชาทหาร    นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู กรรมการ 

๕. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียนฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
 ๒. ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพือ่ดูแลความปลอดภัย ในขณะด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันตลอดจนรกัษาความปลอดภัย ภายในโรงเรียน ขณะด าเนินกจิกรรม    

    จนแล้วเสร็จ  
 ๔. เมื่อมเีหตหุรืออันตรายเกิดข้ึนภายในโรงเรียนขณะด าเนินกิจกรรมให้รายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ 

    ทันที 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 4. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 5. นายเจษฎา  หอมสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
 ๒. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลให้เรียบร้อย 
 ๓. ให้การดูแลปฐมพยาบาลผูป้่วยจนเสรจ็สิ้นการแข่งขัน 
 ๔. ติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาล เมือ่มีเหตุฉุกเฉินและรายงานผูบ้รหิารทราบทันที  

๑0. คณะกรรมกำรจัดแถวนักกีฬำ  ประกอบด้วย 
 ๑ นายนิยม  ศรีนุกูล        ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
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 4. นายฉัตรชัย  สุจริต        ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
5. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

 6. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 7. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 8. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 10. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 11. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 12. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
 13. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการ 
 14. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนกัเรียน 
 ๒. จัดรูปขบวนพาเหรดตามรูปแบบทีก่ าหนด 
 ๓. ติดตามก ากับดูแลจัดแถวนักกีฬาให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

๑1. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำฟุตบอล ประกอบด้วย 
 ๑. นายปราโมทย์ ค าเพชรด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธีรพันธ์ ศรีน้อย  ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  กรรมการ 
 ๓. นายศิวะบุตร  ไทยอ่อน ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 ๔. นายกีรติ  ไพรสณท ์  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 5. นายอโนทัย  มินิล  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 6. ว่าที่ร้อยตรี จรีะศักดิ์  อารีรกัษ์ ครูโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
 7. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ  

๑2. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำฟุตซอล ประกอดด้วย 
 ๑. นายไสว จันทร์อ้วน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุวรรณ  ชัยขันธ์        ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายอภิสิทธ์ิ  จันโฮง   ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
 4. นายบันเจิด  คันธี  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 5. นายนฤเบศ  สุภาปุ  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 6. นายบุญพิชัย  ภูกองชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
 7. นายอนุวัต  สุดา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
 8. จ.ส.อ.จกัราชัย  คุณสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

๑3. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำวอลเลย์บอล ประกอบด้วย 
 ๑. นายประภาส  ศรีสพุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2. นายดาบ  ภูมิพันธ์  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 ๓. นายไพริน เสียระหงั  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 4. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
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๑4. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกฬีำบำสเกตบอล ประกอบด้วย 
 ๑. นายเรืองทรพัย์  ติดมา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์ ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ  
 3. นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

๑5. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำตะกร้อ ประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรจิตย์ ผิวงาม           ผู้อ านวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา  ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์  ระศร ครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา  กรรมการ 
 3. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา  ครูโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
 4. นายส าราญ  ทองจีน  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 5. นางสาวเกศริน  ติดมา  ผู้ปฏิบัตงิานธุรการ   กรรมการ 
 5. นายเจษฎา  หอมสมบัต ิ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

๑6. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำเปตอง ประกอบด้วย 
 ๑. นายวิทยา ทัศมี  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม ประธานกรรมการ 
 2. นายราวิน  อภัยโส  ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม      กรรมการ 

3. นางวรรณนิภา ศรีมูลดา ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม      กรรมการ 
4. นายยรรยง  ปาวะร ี  ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม      กรรมการ 
5. นางสาวจินตหรา  หลกัค า ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม      กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา  ศรีเทศ ครูโรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม      กรรมการ 
7. นายนิกร  โคตรพรม  ครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา    กรรมการ 
8. นายทรงศักดิ์  สิงหนสาย ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 

 9. นางภานุมาศ  พิมโยธา  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ  

๑7. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำวอลเลย์บอลชำยหำด ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิมิตร กวีกรณ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ประธานกรรมการ 
 2. นางจันทนา  สมบัติมนต์ ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
 3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

18. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำแบดมินตัน ประกอบด้วย 
 ๑. นายอมรเทพ วิภาวิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 2. นายศุภณัฐ ศรีนุกูล  นักศึกษา สพล.อุดรธานี   กรรมการ 
 3. นายอุระ สิงห์ทองเศษ  ชมรมแบดมินตัน    กรรมการ 
 4. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 

๑9. คณะกรรมกำรผู้ตัดสินกีฬำเทเบิลเทนนิส ประกอบด้วย 
 ๑. นายประสิทธ์ิ มายูร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประธานกรรมการ 
 2. นายวัชระ  สุริยนต์  ครูโรงเรียนภูทอกวิทยา   กรรมการ 
 3. นายศุภณัฐ  ศรีนุกูล  นักศึกษา สพล.อุดรธานี   กรรมการ 
 4. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายตัดสิน 
 ๒. ตรวจเช็ครายช่ือนักกีฬาใหเ้รยีบร้อยก่อนท าการแข่งขัน 
 ๓. ตัดสินกีฬา ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความยุติธรรมใหเ้รียบร้อย จนเสร็จการแข่งขัน 

๒0. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ ประกอบด้วย 
 1. นายณัฐพัชร กิติอาสา  ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   ประธานกรรมการ 
 2.นางธนภรณ์ อินทร์ธรรม ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา   กรรมการ 
 3. นายณรงศักดิ์  สีดอน  ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ  
 4. นายเฉลิมชัย  อินธิจันทร ์ ครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   กรรมการ 
 5. นักเรียนชุมนมุดุริยางค์ทกุคน นักเรียน     กรรมการ 
 6. นายศิวาวุธ  วิเวก  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. น านักเรียนดรุิยางค์เข้าร่วมขบวนพาเหรด 
 ๒. บรรเลงเพลง ตามก าหนดพิธีการจนแล้วเสรจ็ 

๒1. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมสะอำด ประกอบด้วย 
 ๑. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุทธิชัย  โคตาแสง  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
 3. นายฉัตรชัย  สุจริต  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 

4. นายบัวพันธ์  อัตตพิมพ์ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
 5. คณะกรรมการนักเรียน  นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู กรรมการ 
 6 นายวัษพล  โยโพธ์ิ  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้ค าปรึกษาและมอบหมายงานคณะกรรมการฝ่ายรกัษาความสะอาด 
 ๒. ท าความสะอาดบริเวณทีจ่ัดกิจกรรม จนแล้วเสร็จ 

๒2. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ประกอบดว้ย 
๑. นายนิยม  ศรีนุกูล  ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  ประธานกรรมการ 
๒. นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา   ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
๔. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
5. นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย ์ ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
6. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว ครูโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกลู  กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์  จันทรุณ  ลูกจ้างช่ัวคราว    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของนกักีฬา ผู้ฝกึสอน ทีม่ีต่อการจัดกจิกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 
    ศรีพรเจริญ ประจ าปี ๒๕๖2  
๒. ติดตามผลการแข่งขัน และผลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ เพื่อเป็นข้อมูล 
๓. สรุปผลการจัดกจิกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประจ าปี ๒๕๖2 เป็นรปูเล่มจ านวน  
    7 เล่ม รายงานทกุโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
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ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเอาใจใส ่เสียสละและรบัผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้บงัเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ ต่อไป 

สั่ง ณ วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

     (นายปราโมทย์  ค าเพชรด)ี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา   
 ประธานสหวิทยาเขตศรีพรเจรญิ 


