
 

       

        คําสั่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณ 

                 ท่ี   429  /  2555 

      เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา  2555 

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

ดวยโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณไดมอบหมายใหคณะกรรมการของโรงเรียนดําเนินการจัด

กิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น  ระหวางวันที่ 27 - 28  ธันวาคม  2555  เพื่อเปนการสงเสริมการออกกําลังกาย การ

แสดงความสามารถและเชื่อมความสามัคคีในหมูคณะ  และใหนักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  

เพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  

กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546 มาตรา  39  ขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ดังน้ี    

      1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.1  นายวุฒิศักด์ิ            เหล็กคํา                ผูอํานวยการ                 ประธานกรรมการ 

       1.2 นายอนุศักด์ิ           สงนุย                      รองผูอํานวยการ             กรรมการ  

      1.3 นางเดือนเพ็ญ       ใจบุญ   รองผูอํานวยการ             กรรมการ  

 1.4  นายสังคม            นกแกว                 ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ กรรมการ 

        1.5  นางอนงค  เนตรทิพย  รองผูอํานวยการ         กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแกปญหาในการดําเนินการ 

      2. คณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 

           2.1 นายมนตรี  สีนาค   ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

   2.2 นายจํานงค  เนตรทิพย ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  2.3 นางสาวอรพิน นามวงษ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  

  2.4 นางสาวโสภี เปยจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  2.5 นายวิญู  ประเสริฐสิน ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

           2.6 นางณุกูลพร เพ็งโคตร ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

   2.7 นายจันทรพยัพ สีลาพุทธา ครูชํานาญการ   กรรมการ 

   2.8 นายบุญเกื้อ  เกตุแกว  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

   2.9 นางพรทิภา  ขันบุญ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

   2.10  นางสาวนภา วงศสิงหแกว  ครูผูชวย    กรรมการ 

   2.11   นางสาวพัทยา       แยมขะมัง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  

   2.1 2  นายชัยรัตน โพธิ์ชัย  พนักงานราชการ    กรรมการ 

   2.13  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ   กรรมการ 
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   2.14  นายธีระยุทธ เพชระบูรณิน พนักงานราชการ   กรรมการ  

   2.15  นายมลตรี  พลรักษา พนักงานราชการ   กรรมการ  

   2.16  นาง สุรีรัตน อ่ิมจันทร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

           2.17 นายจักรพงศ นามทองดี ครูค.ศ.1                 กรรมการและเลขานุการ 

  หนาที่   1.  ดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสี 

  2.  ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรม 

                                           3.  ประสานงานการดําเนินงานจัดกิจกรรมกับทุกฝาย  

                   3. คณะกรรมการประจําสีแดง    

3.1  นายจันทรพยัพ สีลาพุทธา ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

3.2  นางสมศรี  ประสงค  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3.3  นางอุทัย  สีลาพุทธา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3.4  นางณุกูลพร  เพ็งโคตร ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

3.5 นายวรเชษฐ  จันทหิรัญ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

3.6 นางชนัญชิดา พาพันธ   ครูผูชวย    กรรมการ 

3.7 นางสาวสายรุง วงษบรรณะ  ครูผูชวย    กรรมการ  

3.8 นางสาวอารีรัตน บุตตะไมล  ครูผูชวย    กรรมการ 

3.9 นางปรางทิพย ศรีสอาด  พนักงานราชการ   กรรมการ 

3.10 นายภูริภัทร  มวงเอ่ียม  พนักงานราชการ   กรรมการ 

3.11 นางจริยาภรณ พรมมี   พนักงานราชการ   กรรมการ 

3.12 นางสาวนํ้าทิพย จันทรมูล  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

3.13  นางสาวกิ่งกาญจน ภูมิผล   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประจําสีฟา    

3.14 นายบุญเกื้อ  เกตุแกว      ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

3.15 นางชูศรี  สุทธิเจริญพานิชย   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ            

3.16  นางสาวโสภี เปยจันทึก      ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ        

3.17 นางสาวบรรเจิด น่ิมพันธ                  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ        

3.18 นางพรทิภา  ขันบุญ                  ครูชํานาญการ    กรรมการ        

3.19 นางวาสนา  เงาะหวาน      ครูชํานาญการ   กรรมการ        

3.20 นางสิริมา  เบาสกุล       ครูผูชวย   กรรมการ        

3.21 นายสุพิพิธธน หมื่นแกว      ครูผูชวย   กรรมการ           

3.22 นางสาวจงรัก บุญพุทธ      พนักงานราชการ   กรรมการ        

3.23 นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา      พนักงานราชการ  กรรมการ        
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3.24  นายมลตรี  พลรักษา  พนักงานราชการ   กรรมการ        

3.25  นางสาวขวัญชนก เสือนอย             ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ        

3.26  นางสาวนภา วงศสิงหแกว      ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ        

                           คณะกรรมการประจําสีเขียว 

3.27  นายวิญู  ประเสริฐสิน       ครูชํานาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ

3.28  นางเบญจพร ศรีสุขคํา  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ             

3.29  นางปฤษณา สงนุย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ            

3.30  นางสาวอรพิน นามวงษ             ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ                    

3.31  นางปทุมพร เคนยา                 ครูชํานาญการ   กรรมการ                 

3.32  นางออมเดือน มูลจันทร  ครูชํานาญการ    กรรมการ                 

3.33  นางณกมล  นกแกว      ครูชํานาญการ    กรรมการ                            

3.34  นายพิสิษฐ  รักษกระโทก ครูผูชวย    กรรมการ            

3.35  นางสาวนิภา ทวียศสกุล          พนักงานราชการ   กรรมการ           

3.36  นางทิพวรรณ สูแคชีพ   พนักงานราชการ    กรรมการ        

3.37  นายทองเพชร อาจโยธา  พนักงานราชการ   กรรมการ        

3.38  นายสุริยา  แซกือ   พนักงานราชการ   กรรมการ        

3.39  สาวอุบลรัตน อยูเครือ     ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ        

3.40  นางสาวรัชนี เพชรรัตน            ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ                       

คณะกรรมการประจําสีเหลือง  

3.41 นายจํานงค  เนตรทิพย ครูชํานาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 

3.42 นางอัจฉรา  มาลัยวงค ครูชํานาญการ          กรรมการ  

3.43 นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย        ครูชํานาญการพิเศษ         กรรมการ          

3.44 นางลํายวน  เขียวยะ  ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการ 

3.45 นางแสงจันทร กางถิ่น           ครูชํานาญการ          กรรมการ  

3.46 นายธนพล  พรมมี  ครูผูชวย    กรรมการ  

3.47 นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน  พนักงานราชการ          กรรมการ 

3.48 นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ    พนักงานราชการ          กรรมการ            

3.49 นายราชสิทธิ์ สถิตยัง   พนักงานราชการ          กรรมการ 

3.50 นางสาวกิ่งกาญจน พรมตู  ครูอัตราจาง          กรรมการ 

3.51 นางสาวเดรยา บุญนวล   ครูพี่เลี้ยง          กรรมการ 

3.52  นางสาวภัทยา ตอศรี   ครูพี่เลี้ยง          กรรมการ 

3.53 นางพชิรา  จันทหิรัญ    ครูพี่เลี้ยง          กรรมการ 
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3.54 นางสาวณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม ครูธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  1.  ดําเนินการในสีที่ไดรับมอบหมายใหเรียบรอย 

                                            2.  คัดเลือกนักเรียนเปนนักกีฬาแตละประเภท โดยนักเรียน 1 คน เปนนักกีฬาได 2 ชนิด  

                                                 คนละ 2 ชนิด 

                                            3.  จัดทําสมุดทะเบียนนักกีฬาประจําสี 

                                            4.  ฝกซอมนักกีฬาใหพรอมสําหรับการแขงขัน 

                                             5.  ฝกซอมกองเชียรใหพรอมในการเชียรกีฬา 

                                             6.  อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4. คณะกรรมการจัดแบงประเภทกีฬา  และ กรีฑา 

4.1  นายมนตรี  สีนาค   ครูชํานาญการ    ประธานกรรมการ 

4.2  นางสาวพัทยา แยมขะมัง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

4.3  นายจักรพงศ  นามทองดี ครูค.ศ.1   กรรมการ  

4.4  นายชัยรัตน  โพธิ์ชัย  พนักงานราชการ  กรรมการ 

4.5  นางสุรีรัตน  อ่ิมจันทร  พนักงานราชการ     กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1.    ประชุมแบงกีฬา กรีฑา ออกเปนประเภทตาง ๆ 

2. จัดทําสูจิบัตรการแขงขันมอบใหแตละสี สีละ 10 เลม 

3. ประสานงานกับกรรมการตัดสิน 

4. อ่ืน ๆ  

5.  คณะกรรมการกลาง และกรรมการตัดสิน 

5.1  นายมนตรี  สีนาค  ครูชํานาญการ        ประธานกรรมการ  

5.2  นางสาวพัทยา แยมขะมัง ครูชํานาญการพิเศษ                กรรมการ 

5.3  นายจักรพงศ นามทองดี ครูค.ศ.1          กรรมการ 

5.4  นายชัยรัตน  โพธิ์ชัย  พนักงานราชการ                     กรรมการ  

5.5  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ    พนักงานราชการ                     กรรมการ 

5.6  นางสาวณภัทรชนก   วุฒินาคธรรม เจาหนาที่ธุรการ         กรรมการ 

5.7  นางสุรีรัตน  อ่ิมจันทร พนักงานราชการ       กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ 1.    ดําเนินการตัดสินกองเชียรและกีฬาในแตละประเภทที่ไดรับมอบหมาย 

2. บันทึกผลใหฝายพิธีกรประกาศมอบเกียรติบัตร 

3. อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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6. คณะกรรมการดุริยางคการแสดงในพิธีเปด 

6.1  นายอนุศักด์ิ  สงนุย  รองผูอํานวยการ  ประธานกรรมการ 

6.2  นายธนพล  พรมมี  ครูผูชวย    กรรมการ 

6.3  นายมลตรี  พลรักษา พนักงานราชการ   กรรมการ 

6.4  นายภูริภัทร  มวงเอ่ียม พนักงานราชการ   กรรมการ 

6.5  นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ   กรรมการ 

6.6  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ   พนักงานราชการ   กรรมการ 

6.7  นางสาวณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม ครูธุรการ   กรรมการ 

6.8  นายธีรยุทธ  เพชร ะบูรณิน พนักงานราชการ          กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่ 1.  เตรียม จัด วงดุริยางคเดินนําขบวนสี 

 2.  ฝกซอมนักเรียนเพื่อเปดกีฬา  

3.  อ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

7. คณะกรรมการจัดหา จัดเตรียม วัสดุสี และของรางวัลในการแขงขันกีฬา 

7.1  นางสาวโสภี  เปยจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  

7.2  นางสาวนภา  วงศสิงหแกว ครูผูชวย    กรรมการ 

 7.3  นางสาวสายรุง วงษบรรณะ ครูผูชวย    กรรมการ 

 7.4  นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ   กรรมการ 

 7.5  นางสาวกิ่งกาญจน ภูมิผล  พนักงานราชการ    กรรมการ 

7.6  นางทิพวรรณ             สูแคชีพ  พนักงานราชการ   กรรมการ 

7.7  นางสาวขวัญชนก เสือนอย  ครูพี่เลี้ยง    กรรมการ 

7.7  นางสาวเดรยา บุญนวล  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

7.8  นางสาวอรพิน นามวงษ  ครูชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 

  หนาที่ 1.    จัดเตรียมปายสีใหกับทุกสี 

 2.    จัดเตรียมธงสีใหกับทุกสี 

3.    จัดเตรียมถวยรางวัลของรางวัลใหนักกีฬาที่ชนะการแขงขัน 

4. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

8.  คณะกรรมการจัดทําสนามกีฬา พลุในพิธีเปดและพลุงาน Sport Night 

 8.1  นายมนตรี  สีนาค  ครูชํานาญการ    ประธานกรรมการ 

8.2  นายจํานงค  เนตรทิพย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

8.3  นายวิญู  ประเสริฐสิน ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

8.4  นายบุญเกื้อ  เกตุแกว  ครูชํานาญการ    กรรมการ 
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8.5  นายสุพิพิธธน หมื่นแกว  ครูผูชวย    กรรมการ 

8.6  นายภูริภัทร  มวงเอ่ียม พนักงานราชการ   กรรมการ 

8.7  นายทองเพชร อาจโยธา พนักงานราชการ   กรรมการ 

8.8  นายราชสิทธิ์ สถิตยัง  พนักงาราชการ   กรรมการ 

8.9  นายชัยรัตน  โพธิ์ชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ  

8.10 นายจักรพงศ นามทองดี ครูค.ศ.1               กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่    1. เตรียม / จัดทํา สนามฟุตบอล /สนามกรีฑา 

                                         2. เตรียมเต็นทสําหรับประธาน 

                                         3. เตรียมอัฒจันทรในพิธีเปดกีฬาสี  

   4. จัดทําพลุไฟ แสง สี เสียง ในพิธีเปด 

9. คณะกรรมการฝายประสานงานประชาสัมพันธ 

9.1  นางสาวโสภี  เปยจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

9.2  นางวาสนา  เงาะหวาน  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

9.3 นางณุกูลพร  เพ็งโคตร ครูชํานาญการ   กรรมการ 

9.4  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ    กรรมการ 

9.5  นางสาวกิ่งกาญจน พรมตู  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

9.6  นางสาวณภัทรชนก วุฒินาคธรรม ครูธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1.    ติดตอประสานงานกับชุมชน 

2. จัดพิมพหนังสือราชการเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมกิจกรรมและตอนรับ  

3. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

10. คณะกรรมการตกแตงสถานท่ี 

10.1  นายสังคม  นกแกว  ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ ประธานกรรมการ  

10.2  นางสาวบรรเจิด น่ิมพันธ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  

10.3  นางณกมล  นกแกว  ครูชํานาญการ   กรรมการ  

10.4  นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน พนักงานราชการ   กรรมการ  

10.5  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ   กรรมการ  

10.6  นางสาวกิ่งกาญจน  พรมตู  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

10.7  คณะกรรมการนักเรียน      กรรมการ 

10.8  นางสาวรัชนี เพชรรัตน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ  

หนาที่   1.  จัดผาตกแตงเตนทกองอํานวยการ  

 2.  จัดดอกไมสแตนด ผูกผาตีฆอง ในพิธีเปด  

              3.  อ่ืนๆ  ตามที่เห็นสมควร 
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11. คณะกรรมการบันทึกภาพ 

11.1  นายวิญู  ประเสริฐสิน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

11.2  นางสาวอมรา ศิริโภคาสมบัติ พนักงานราชการ    กรรมการ 

11.3  นางสาวเดรยา บุญนวล   ครู พี่เลี้ยง     กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่  บันทึกภาพตลอดงาน 

12.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 

12.1  นายวิญู  ประเสริฐสิน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

12.2  นายมนตรี  สีนาค  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

12.3  นายจันทรพยัพ สีลาพุทธา ครูชํานาญการ   กรรมการ 

12.4  นายบุญเกื้อ เกตุแกว   ครูชํานาญการ   กรรมการ 

12.5  นายจํานงค  เนตรทิพย ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

12.6  นายพิสิฐ  รักษกระโทก  ครูผูชวย    กรรมการ 

12.7  นายราชสิทธิ์ สถิตยัง  พนักงาราชการ   กรรมการ 

12.8  นายภูริภัทร มวงเอ่ียม พนักงานราชการ   กรรมการ 

12.9  นายทองเพชร อาจโยธา พนักงานราชการ   กรรมการ 

12.10  นายสุริยา  แซกือ  พนักงานราชการ   กรรมการ  

12.11  นายชัยรัตน โพธิ์ชัย  พนักงานราชการ   กรรมการ  

12.12  ครูหอพักและครูผูชวยทุกหอพัก 

12.13  นายจักรพงศ นามทองดี  ครูค.ศ.1               กรรมการและเลขานุการ 

หนาที่   1.    ดูแลความปลอดภัยในคืนวันที่  28  ธันวาคม  2555  ใหนักเรียนปลอดภัย 

2. สํารวจนักเรียนในหอพักเมื่อเสร็จสิ้น  Sport night 

3. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

13.  คณะกรรมการฝายจัดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

13.1  นางสาวสิริมา  เบาสกุล  ครูผูชวย            ประธานกรรมการ 

13.2  นางเบญจพร  ศรีสุขคํา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

13.3  นางชูศรี  สุทธิเจริญพานิชย    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

13.4  นางสาวนภา  วงศสิงหแกว ครูผูชวย                   กรรมการ 

13.5  นางสาวจงรัก  บุญพุทธ พนักงานราชการ   กรรมการ 

13.6  นางปรางทิพย  ศรีสอาด พนักงานราชการ   กรรมการ 

13.7  นางสาวอุบลรัตน อยูเครือ  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 
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13.8  นางสาวเดรยา  บุญนวล  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

13.9  นางสาวนํ้าทิพย จันทรมูล ครูอัตราจาง   กรรมการ  

13.10 นางพชิรา  จันทหิรัญ ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

13.10 คนครัวทุกคน        กรรมการ 

13.11 นางสาวนิภา  ทวียศสกุล  พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 

      หนาที่  1.  จัดทําอาหาร ใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและคณะครู 

2. กํากับดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียน 

3. อ่ืน ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

14. คณะกรรมการฝายพิธีกร 

 14.1 นายวรเชษฐ  จันทหิรัญ ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ  

 14.2 นายภูริภัทร  มวงเอ่ียม พนักงานราชการ   กรรมการ  

 14.3 นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา พนักงานราชการ   กรรมการ  

 หนาที่  1. ดําเนินรายการตลอดกิจกรรม  

             2.  อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร  

15. คณะกรรมการฝายปฐมพยาบาล 

 15.1  นางสาวพัทยา   แยมขะมัง ครูชํานาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 

 15.2  นางสาวอรพิน นามวงษ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  15.3  นางสาวกิ่งกาญจน ภูมิผล   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 15.4  นางสาวขวัญชนก เสือนอย  ครูพี่เลี้ยง       กรรมการและเลขานุการ 

 หนาที่  1. จัดเตรียมยาสําหรับนักกีฬาที่ปวย 

             2. ปฐมพยาบาลนักเรียนที่ไดรับบาดเจ็บ  

             3. อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร  

16. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล 

16.1  นางสาวพัทยา แยมขะมัง ครูชํานาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 

16.2  นางสาวอรพิน นามวงษ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

16.3  นางสุรีรัตน อ่ิมจันทร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

16.4  นางสาวเดรยา บุญนวล  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

16.5  นางสาวกิ่งกาญจน พรมตู  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

16.6  นางสาวขวัญชนก เสือนอย  ครูพี่เลี้ยง   กรรมการ 

16.7  นางณุกูลพร เพ็งโคตร ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

  หนาที่ 1.  สรุปและประเมินผลการเขารวมกิจกรรม 

   2.  รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
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  ใหขาราชการที่ไดรับการแตงต้ังดังกลาว  ปฏิบัติหนาที่  ที่ไดรับมอบหมาย  ใหบังเกิดประโยชนตอ

นักเรียนใหมากที่สุด  และกิจกรรมดําเนินไปดวยความเรียบรอย  

     ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  12  ธันวาคม  2555 

 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  11    ธันวาคม   2555 

 

 

 

  

       ( นายวุฒิศักด์ิ  เหล็กคํา ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณ 
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กําหนดการ 

กีฬาสีภายใน “การะเวกเกมส”  วันที่  27-28  ธันวาคม  2555 

***************************** 
ภาคเชา วันที่  27  ธันวาคม 2555 

08.30 น.  ขบวนพาเหรดนักกีฬาพรอมกันที่สนามกีฬาศูนยการศึกษาพิเศษ  
08.50 น.  เคลื่อนขบวนพาเหรด  
09.00 น.  ขบวนพาเหรดนักกีฬาเคารพประธานในพิธี 

09.15 น.  ผูอํานวยการกลาววัตถุประสงคการจัดงาน 

09.30 น.  รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลาวเปดงาน  
10.00 น.  นักกีฬาวิ่งคบเพลิง  
10.15 น.  นักกีฬาอาวุโสกลาวนํานักกีฬาปฏิญาณตน 

10.30 น.  การแสดงพิธีเปด  
10.45 น.  ฟุตบอลคูเปดสนาม  
ภาคบาย 

13.00 น. เปนตนไป แขงขันกีฬาวอลเลยบอล  ตะกรอ  แชรบอล 
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ภาคเชา วันที่  28  ธันวาคม 2555 

08.30 น.  แขงขันวิ่งมินิฮาลฟมาราธอน  
10.00 น.-12.00 น. แขงขันกรีฑา 

 
ภาคบาย 

13.00 น.  ประกวดกองเชียร  
14.00 น.  ฟุตบอลคูพิเศษ (คณะครูชาย+นักกีฬาชาย)  
15.00 น.  ฟุตบอลคูชิงชนะเลิศ 

18.00 น.-21.00 น. Sport Night 
 
 

ตารางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


	คำสั่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์
	ที่   429  /  2555

	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา  2555
	------------------------------

