
 
 
 

ประกาศสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด 

--------------------------------------------------- 
   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด
ระหว่างวันที่  ๒๔ - ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  และสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดดได้กำหนดการแข่งขันเพ่ือคัดเลือกหาตัวแทน
นักกีฬาในวันที่ ๑๔ - ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาโรงเรียนกมลาไสย  เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต
เมืองฟ้าแดด ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  อำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรและกำกับติตามการ
ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายพูลศักดิ์   เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายนิคม  วิชัยโย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ  กรรมการ 
 ๑.๕ นายดุสิต  มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กรรมการ 

 ๑.๖ นายประมวล  อรรคพงษ์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง กรรมการ 
 ๑.๗ นายปราโมทย์  โพธิไสย ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๑.๘ นายอินทรีย์ร่องคำ โคตรเพ็ง ครู โรงเรียนร่องคำ  กรรมการ 
 ๑.๙ นายกฤษแก้ว  ยุบลชิต ครู โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม  กรรมการ 
 ๑.๑๐ นางสรัญญา  ภารประดับ   ครู โรงเรียนดอนจานวิทยาคม  กรรมการ  

  ๑.๑๑ นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๒ นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑.๑๓ นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการกองเลขานุการ มีหน้าที่  ติดต่อ  ประสานงาน  จัดทำเอกสารการแข่งขัน จัดทำเกียรติบัตร สรุป
รายชื่อตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับจังหวัดต้อนรับแขก จัดหาอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับกรรมการและแขกผู้มี
เกียรติ  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์    ผู้อำนวยโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย          รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นางอนิสรา  ผจงศิลป์     คร ูโรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวจิราวดี  ดลรัศมี  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๕ นางธัญชนก  ศรีศักดิ์ขวา  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวชนิดาภา น้อยสุวรรณา ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
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 ๒.๗ นางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๘ นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น    คร ูโรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
 ๒.๙ นางสาวชลธิชา  งามศิริอุดม  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวพชรกร  ภูภักดิ์    คร ูโรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวขนิษฐา  ละราคี    คร ูโรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวนงเยาว์  พลสินธุ์    พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค    พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางศิริลักษณ์  สร้อยคำ  อัตราจ้าง โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาววชิราภรณ์ อินทะสอน  อัตราจ้าง โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๖  นางสาวณัฐณิชา  แจ่มสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์       คร ูโรงเรียนกมลาไสย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา  มีหน้าที่  จัดเตรียมสนามกีฬา ตัดสินการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันให้
คณะกรรมการกองเลขานุการ   

 ๓.๑  คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตบอล  ประกอบด้วย 
    ๑) นายพูลศักดิ์   เสนฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย     ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสมคิด  ปทุมวัน    รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย     รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายพิเชฏฐ์  วงค์คำจันทร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ     รองประธานกรรมการ 
  ๔) นายสมพร  ศรีขอดเขต   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย รองประธานกรรมการ 
  ๕) นายสายัณต์  ทิพย์เดชา   ครู โรงเรียนร่องคำ  กรรมการ 
  ๖) นายบัญชา  อามาตย์ศรี   ครู โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์   กรรมการ 
  ๗) นายดล ดลเจิม   ครู โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม  กรรมการ 
  ๘) นายบุญทัน  ทาบรรณภาร  พนักงานราชการ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ 
  ๙) นายยงยุทธ  ยุบลพาส   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๑๐) นายณัฐวุฒิ  เรืองวิเศษ        นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๑๑) นายณัฐดนัย  คำโพนรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๑๒) นายภานุวัฒน์  ระดาเขต นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๑๓) นายอนาวิล  ภารสง่า  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๑๔) นายประกาศิต  พละสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๑๕) นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์   พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล   ประกอบด้วย 
  ๑) นายเกรียงไกร  กิ่งแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒) นายทะเวศร์  ศรรบศึก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสนธยา  ปาวัน  ครู โรงเรียนร่องคำ   กรรมการ 
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  ๔) นายทวัฒน์  อาษาสนึก  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์   กรรมการ 
  ๕) นายประภัสสร  อุทัยแพน  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๓ คณะกรรมการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล  ประกอบด้วย 
  ๑) นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายโดม  เศรษฐจันทร์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๔) นายเอนก  บุตรสาพันธ์  ครู โรงเรียนร่องคำ   กรรมการ 
  ๕) นายทยุตชัย  ไสยโชติ  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๖) นายชัชวาลย์  พงประถม ครู โรงเรียนดอนจานวิทยาคม   กรรมการ 
  ๗) นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม กรรมการ  
  ๘) นายสรกฤช  ฆารโสภณ  ครู โรงเรียนกมลาไสย      กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๔ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ  ประกอบด้วย 
  ๑) นายนิคม  วิชัยโย  ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒) นางประสพสุข  เขตอนันต์ รองผู้อำนวยโรงเรียนกมลาไสย  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายชาติชาย  อนุแสน  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๔) นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๕) นางพีรญา  แสนวาปี  ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๖) นายเฉลิมสุข  พันธุ์สำอางค์ ครู โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕ คณะกรรมการตัดสินกีฬาบาสเก็ตบอล  ประกอบด้วย 
  ๑) นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายธนวัฒน์  อำภวา  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ  
  ๓) นายอาทิตย์  วิเชียรพันธุ์ พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๖ คณะกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง  ประกอบด้วย 
  ๑) นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางเขมวรรณ เชื้อตาหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม รองประธานกรรมการ 

  ๓) นายประมวล อรรคพงษ์        รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีเมือง รองประธานกรรมการ 
  ๔) นางสาวนิรมล  พลสาร  ครู โรงเรียนร่องคำ   กรรมการ 
  ๕) นายพิทักษ์  ปรีกุล  ครู โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์   กรรมการ 
  ๖) นายสุรพล  วิเศษชู    ครู โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร  กรรมการ 
  ๗) นางพวงเพ็ชร  สุขแก้ว  ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง   กรรมการ 
  ๘) นายพัฒนวุฒิ  แสงสว่าง  ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง   กรรมการ 
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  ๙) นายสุรชาติ  ภารสถิตย์  ครู โรงเรียนดอนจานวิทยาคม        กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗) คณะกรรมการตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส  ประกอบด้วย 

  ๑) นายดุสิต  มั่นคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
  ๒) นายเทอดชัย ไสยลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ      รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางพวงเพ็ชร  สุขแก้ว  ครู โรงเรียนโคกศรีเมือง  กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬา การจัดการด้านงาน
จราจรให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๑) นางประสพสุข  เขตอนันต์     รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสมพร  ศรีขอดเขต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย         รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสมเกียรติ  วรรณจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย         รองประธานกรรมการ 
  ๔) นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์  ครู โรงเรียนกมลาไสย       กรรมการ 
  ๕) นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า ครู โรงเรียนกมลาไสย    กรรมการ 
  ๖) นางวิภารัตน์  เวียงสงค์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๗) นายทยุตชัย  ไสยโชติ  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๘) นายประภัสสร  อุทัยแพน   ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๙) นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๑๐) นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์ พนักงานราชการ โรงเรียนกมลาไสย  กรรมการ 
  ๑๑) นายโดม  เศรษฐจันทร์ ครู โรงเรียนกมลาไสย        กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๙ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน 
บันทึกภาพการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

  ๑) นางเขมวรรณ เชื้อตาหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนจานวิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒) นางวราลักษณ์  โชติจำลอง ครู โรงเรียนกมลาไสย   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสรกฤษ  ฆารโสภณ  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๔) นางสาวมณฑิรา  สุเทวี  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๕) นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๖) นายวรการจักรี  จำปาลี  ครู โรงเรียนกมลาไสย        กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  มีหน้าที ่ จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และนำเสนอคณะกรรมการ     
สหวิทยาเขตต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑) นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางจงกลณี  ทองศิริ  ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนกมลาไสย   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางจันทรา  โคตรพัฒน์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๔) นางจริยา  วัลลานนท์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 



~ ๕ ~ 

 
  ๕) นางยุวดี  บุญปลูก  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๖) นางสาวบุษบา กล้าขยัน  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๗) นางสาวลภัสลดา เถาว์ชาลี ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๘) นางสาวพชรกร  ภูภักดิ์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๙) นางสาวศศิวิมล  อรรคนันท์ เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียนกมลาไสย       กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๑๐ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่  จัดหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ประกอบด้วย 
  ๑) นายปราโมทย์  โพธิไสย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางบุญนำ  เที่ยงดี  ครู โรงเรียนกมลาไสย   รองประธานกรรมการ 
  ๓) ว่าที่ พ.ต.ศุทธิภัณฑ์ นาชัยธง  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๔) นางจิตราภรณ์  นาชัยธง ครู โรงเรียนกมาไสย   กรรมการ 
  ๕) นางเณศรา  วารีไสย์  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๖) นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช ครู โรงเรียนกมลาไสย        กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที ่  ประเมินผลการจัดแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด 
สรุปผลรายงานคณะกรรมการสหวิทยาเขตต่อไป  ประกอบด้วย 
  ๑) นายสมคิด  ปทุมวัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายกฤตนัย  ล้ำจุมจัง  ครู โรงเรียนกมลาไสย   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๔) นางสาวปราณี  นาถมทอง ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๕) นางอุ่นจิต  ทิสา  ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๖) นางสาวชฎาภรณ์  พรมคำ ครู โรงเรียนกมลาไสย   กรรมการ 
  ๗) นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง  ครู โรงเรียนกมลาไสย        กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียน
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๙     เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
            ลงชื่อ 
            ( นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ ) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย 
               ประธานสหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด 
 


