
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร   รชัดำ 
ที ่330/ 2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกีฬำภำยใน  ปีกำรศึกษำ   2558 
------------------------    

  ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายในปีการศึกษา  2558
ระหว่างวันที่  11 -13 พฤศจิกายน  2558 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมด้านกีฬาปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39  วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร       ท าหน้าที่ควบคุม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนะ                   บัวรา   รองประธาน 
3. นายโกวิท     มาตย์สาลี                   รองประธาน 
4. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธาน 
5. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 

 

 2.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน      มีหน้าที่จัดเตรียมงาน    ด าเนินกิจกรรมตามพิธีการเพ่ือให้การจัด
กิจกรรมบรรลตุามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนะ  บัวรา   รองประธานกรรมการ 
3. นายโกวิท  มาตย์สาลี                    รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
6. นายสมชาย  คงเสน่ห ์  กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
8. นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา   กรรมการ 
9. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
10. นายมาโนชญ์                มูลทรัพย ์  กรรมการ 
11. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
12. นายเกตุ   โพธ์ิน้อย   กรรมการ 
13. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
14. นางทัศนาร ี  อ่อนสุข   กรรมการ 
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15. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
16. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
17. นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
18. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
19. นางสาวอุบล  บุญช ู   กรรมการ 
20. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกลุ  กรรมการ 
21. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
22. นางดวงเดือน  คงสุข   กรรมการ 
23. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา  กรรมการ 
24. นายพลวิเดช  ดนัยสุริยะ  กรรมการ 
25. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์  กรรมการ 
26. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
27. นางสาวทิพรสย ์  ระโหฐาน  กรรมการ 
28. นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
29. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการและเลขานุการ 

 

 3.   ฝ่ำยสถำนที่  ท าหน้าที่จัดเตรียมประร าพิธี  เขียนป้ายงานหน้าเวทีและหน้าโรงเรียน ประดับธงพิธี    
จัดโต๊ะ  เก้าอี้ส าหรับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และผู้ปกครอง จัดเตรียมป้ายคะแนน กระถางคบเพลิง แท่นรับรางวัล   
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์  ควบคุมและก ากับเครื่องเสียงตามจุดต่างๆ บันทึกภาพกิจกรรมและงานที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอ
ความร่วมมือ  ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
2. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3. นางสาวอุบล  บุญช ู   กรรมการ 
4. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
5. นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ 
6. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศร ี  กรรมการ 
7. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
8. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. ฝ่ำยวัสดุอปุกรณ์   ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ขอใช้ในโครงการ ประกอบด้วย  
1.  นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกลุ  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรรณิภา  จิตหมั่น   กรรมการ 
3.  นายณรงค ์  เอื้อนไธสง  กรรมการ 
4.  นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ ์  กรรมการ 
5.  นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.  ฝ่ำยกำรเงิน   ท าหน้าที่เบิก-จ่ายเงินส าหรับใช้ในโครงการ สรุปการใช้เงินน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1.  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2.  นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ(ปารชิาติ) 
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3.  นางสาวศุภร  แซ่ลู ่   กรรมการ(การะเกด) 
4.  นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ(กรรณิการ์) 
5.  นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี   กรรมการ(อินทนิล) 
6.  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ(ราชพฤกษ์)และเลขานุการ 

  

6. ฝ่ำยพิธีกรและประชำสัมพันธ์ ท าหน้าที่เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
ประจ าปี 2558 ให้ครูและนักเรียนทราบ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ   โพธ์ิน้อย   ประธานกรรมการ 
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
4. นางสาวสวิล ี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
5. นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
6. นายวสวัตติ์  ขายของ   กรรมการและเลขานุการ 

 

7.  ฝ่ำยพิธีกำร  ท าหน้าที่ฝึกซ้อมพิธีการ ควบคุมพิธีเปิด-ปิด จัดรูปขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม เพื่อให้เกิด
ความพร้อมเพรียง สวยงาม เป็นระเบียบ ประกอบด้วย 

1.  นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวศิรลิักษณ์          เพ็งถมยา  กรรมการ 
3.  นายปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมการ 
4.  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ   กรรมการ 
5.  นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
6.  นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
7. นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการ 
8.  นางสาวตวงศรณ ์ องอาจ   กรรมการ 
9.  นายสุริวิพัฒน ์  ปะวะเค   กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ ์  กรรมการ 
11. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
12. คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
13. นายเรวัตต ์  นกสว่าง   กรรมการและเลขานุการ 

   

8.   ฝ่ำยดุริยำงค์    ท าหน้าที่จัดเตรียมดุริยางค์ เพือ่บรรเลงประกอบพิธี ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
ประกอบด้วย 

1.  นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  ประธานกรรมการ 
        2.  นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
        3.  นายถาวร  แซ่อึ้ง   กรรมการ 
        4.  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน   กรรมการ 

      5.  นายสมชาย  คงเสน่ห ์  กรรมการและเลขานุการ 
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 9.   ฝ่ำยพยำบำล     ท าหน้าที่ปฐมพยาบาลในกรณีทีน่ักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ   
ประกอบด้วย 

1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ 
3. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการ 
4. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
5. นายธวัช   สังขพงษ์   กรรมการ 
6. นักเรียนจิตอาสางานพยาบาล   กรรมการ 
7. นางสาวเนาวรัตน ์ ลักษณาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

10.  ฝ่ำยจัดหำรำงวลั ท าหน้าที่ จัดเตรียม จัดหาถ้วยรางวัล รางวัล หรือขอการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

- เหรียญรางวัล (ทอง 200 เหรียญ  , เงิน  200 เหรียญ ,  ทองแดง  200  เหรียญ ) 
- รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทละรุ่น  รุ่นละ 1  รางวัล  รวม  23  รางวัล 
- ถ้วยรางวัล  ได้แก ่

   1.  คะแนนรวมกีฬา 3 รางวัล คือ 1, 2 และ 3 
   2.  คะแนนรวมกรีฑา  3 รางวัล คือ 1, 2 และ 3 
   3.  รางวัลขบวนพาเหรด  3 รางวัล คือ 1, 2 และ 3 
   4.  รางวัลกองเชียร์       3 รางวัล คือ 1, 2 และ 3 

5.  รางวัลเชียร์ลีดเดอร์   3 รางวัล คือ 1, 2 และ 3 
ประกอบด้วย 1.  นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
  2.  นางณัฐนันท์   รัมมะเดช  กรรมการ 
  3.  นางปราณี   วีระหงส์   กรรมการ 

4.  นางอุไรรัตน ์   วงศ์นวชาต  กรรมการ 
  5.  นางสาวธนกานต์  สีใหม ่   กรรมการ 
  6.  นางสาวสิรริัตน ์  รักพงษ ์   กรรมการ 
  7.  นางสาววาสนา  จันทราช   กรรมการ 

8.  นางสาววิไลพร  จอมพล   กรรมการ 
  9.  นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

 11.  ฝ่ำยเอกสำร  ท าหน้าที่จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน ประวัตินักกีฬาอาวุโส นักกีฬาดีเด่น และจัดท า
หนังสือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  1.  นายอ านาจ   สิงห์ทอง   ประธานกรรมการ 
  2.  ว่าที่ ร.ท. บุรินทร์    ตั้งโสภณ  กรรมการ 
                     3.  นางสาวนันทิดา             ทวีโชคมีทรัพย์     กรรมการ 

4.  นายธนวิทย ์   วิกระยิน   กรรมการ 
5.  นายสมทรง   ศุขะเนตร  กรรมการ 

           6.  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
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 12.  ฝ่ำยประกำศผลกำรแข่งขัน    ท าหนา้ที่ออกแบบป้ายประกาศคะแนน ให้ฝ่ายสถานที่จัดท าบันทึก
คะแนนแยกประเภท แยกคณะ เพื่อให้ทราบทั่วกัน ประกอบด้วย 
  1. นางสาวอุบล   บุญช ู   ประธานกรรมการ 

2. นายสิริชัย   โชติกมณิย ์  กรรมการ 
  3. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
  4. นางสาวชญานี   วจนะสิริ   กรรมการ 

5. นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ 
6. นางสาวศันสนีย์  เหลืองประภาศิร ิ กรรมการ 
7. นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
8. นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
9. นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตรท์ุกคน กรรมการ 
10. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 13.  ฝ่ำยรวบรวมคะแนนและท ำสถิติกำรแข่งขัน  ท าหน้าที่รวบรวมคะแนน บันทึกคะแนนการแขง่ขันทุก
ประเภทโดยประสานงานกับฝ่ายตัดสิน เพื่อประกาศผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
  1. นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา  ประธานกรรมการ 

2. นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล   กรรมการ 
3. นางสาวศศิธร   นานไธสง  กรรมการ 
4. นางสาวศากุน   เทียนทอง  กรรมการ 

  5. นางสาวอ าไพ   พาโคกทม  กรรมการ 
6. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
7. นางสาวอารีรัตน ์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
8. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
9. นางจิราภรณ์   วราชุน   กรรมการ  

  10. นักศกึษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกคน กรรมการ 
11. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 14.  ฝ่ำยตัดสนิกำรประกวด    ท าหน้าที่จดัท าเกณฑ์การตัดสิน ประกาศให้ผู้เข้าประกวดทราบ ด าเนินการ
ตัดสิน ส่งผลการตัดสินที่ฝ่ายรวบรวมคะแนน ดังน้ี 
 

 ฝ่ำยตัดสินขบวนพำเหรด  ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวอ าไพ   พาโคกทม  ประธานกรรมการ(ราชพฤกษ์)  
  2.  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ(อินทนิล) 
  3.  นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ(กรรณิการ์) 
  4.  นางกัลยา   ม่วงมั่น   กรรมการ(การะเกด) 
  5.  นางสาวศศธิร   นานไธสง  กรรมการ(ปารชิาติ) 
 

 ฝ่ำยตัดสินกองเชียร์  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวทิพรสย ์  ระโหฐาน  ประธานกรรมการ(กรรณิการ)์ 

  2.  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ   กรรมการ(อินทนิล) 
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3.  นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ(ปารชิาติ) 
  4.  นางสาววิชุตา   อินไผ ่   กรรมการ(การะเกด) 
  5.  นางสาวยุวดี   เสือใหญ ่  กรรมการ(ราชพฤกษ์) 
 

ฝ่ำยตัดสินเชียร์ลีดเดอร์   ประกอบด้วย 
1.  นางมาลิน    จันทร์แสง  ประธานกรรมการ(ปาริชาต)ิ 

  2.  นายวิรัตน์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ(อินทนิล) 
  3.  นางสาวทารินทร ์  นาคสร้อย  กรรมการ(การะเกด) 
  4.  นางสาวสวิลี   บุญวัฒน ์  กรรมการ(กรรณิการ์) 
  5.  นายนิพนธ์   แสงทอง   กรรมการ(ราชพฤกษ)์ 
 

 15. ฝ่ำยคัดเลอืกนักกีฬำดีเด่น  ท าหน้าที่คดัเลือกนักกีฬาดีเด่น  ประเภทละรุ่น  รุ่นละ 1 คน โดยสังเกตจาก
การแข่งขัน  ทัง้นี้ใหป้ระสานงานกับผู้รับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภทเพ่ือรับรางวัล  ประกอบด้วย  
  1. นางทัศนารี   อ่อนสุข   ประธานกรรมการ 
  2. นางอุราวรรณ   ตั้งโสภณ  กรรมการ 

3. นางสาวปฏิมา   อัมพะเศวต  กรรมการ 
4. นางสาวตวงศรณ ์  องอาจ   กรรมการ 
5. นางสาวมุกระว ี  สุยะระ   กรรมการ 
6. นางสาวศุภร   แซ่ลู ่   กรรมการ 
7. นางสาวนิ่มนวล  เกตุจันทร ์  กรรมการ 
8. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   กรรมการ 
9. นางสาววิชุดา   บุญเทียม  กรรมการ 

 10. นายธนวภัทร์   สุนทรสวัสดิ ์  กรรมการ 
11. นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศร ี  กรรมการ 

 12. นางสาวสุพัตรา  สิริพัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

16.  ฝ่ำยจัดมอบเหรียญรำงวัล   ท าหนา้ที่จัดนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเข้ารับเหรียญรางวัลและจัดหาผู้มอบ
เหรียญรางวัล  ประกอบด้วย 

  1. นางสาวจารุนิภา   ภู่สวัสดิ ์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวยุวดี   เสือใหญ ่  กรรมการ 

 3. นางอมรรัตน ์   มาฬมงคล  กรรมการ 
4. นายมโนธรรม   ทองมหา  กรรมการ 

 5. นายทองฉัตร   ไรนุ่น   กรรมการ 
 6. นายกิตติคุณ   จันทะโมคา  กรรมการ 
 7. นางสาวกชพร   อารัชกุล   กรรมการ 
 8. นางสาววิไลพร  จอมพล   กรรมการ 

9. นางสาววิจิตรา  รอดหยู   กรรมการ 
10. นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
11. นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
12. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
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13. นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯทุกคน กรรมการ 
14. นางสาวทารินทร ์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 
 

17.   ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย    ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน   ประกอบด้วย 

1. นายรัตนะ   บัวรา   ประธานกรรมการ 
2. กรรมการดแูลภายนอกโรงเรียน 

2.1 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
2.2 นายธานินทร์  รมยศิริไชย  กรรมการ 
2.3 นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
2.4 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
2.4 นางสาวสวิล ี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
2.5 นางสาวศริิลักษณ ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
2.6 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
2.7 นักการภารโรง-ยามทุกคน    กรรมการ 

3. กรรมการดแูลภายในโรงเรียน 
3.1 นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
3.2 นายสุวิทวสั  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
3.3 ว่าที่ ร.ท. บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
3.4 นางสาวมนัสภรณ ์  แก้วตา   กรรมการ 
3.5 นายมาโนชญ ์  มูลทรัพย ์  กรรมการ 
3.6 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
3.7 นายสมชาย  คงเสน่ห ์  กรรมการ 
3.8 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    กรรมการ 

4. นายชยกฤต   ค าเมืองคุณ  กรรมการและเลขานุการ 
5. นายธิต ิ   ด ารงคงช่ืน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 6. นางสาวรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

18.  ฝ่ำยทะเบียนนักกีฬำ  ท าหน้าที่รับรายงานตัวนักกีฬาและน านักกรีฑาไปส่งยังจุดปล่อยตัว  
ประกอบด้วย 

1. นางดวงเดือน   คงสุข   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอรทัย   จันทรังษ ี  กรรมการ 

 3. นางสาวจัตตารีย ์  เดชเจริญ  กรรมการ 
4. นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์  กรรมการ 

  5. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักด์ิ  กรรมการ   
  6. นายเลอพงศ์   จันสีนาก  กรรมการ 
  7. นายปณีต   จิตต์นุกุลสิร ิ  กรรมการ 
  8. นางสาวธารทิพย ์  เขินค า   กรรมการ 

9. นางสาวอัจฉรา  ทองทา   กรรมการ 
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10. นายวิรัตน ์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
11. นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
12. นางพรทิพย ์   ปกินะโม   กรรมการ 
13. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

19.  ฝ่ำยกรรมกำรตัดสินกฬีำ   ท าหน้าทีด่ าเนินการแข่งขันและตัดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ยุติธรรม ประกอบด้วย 

  1. นายเลิศชัย   เกตุพิทยา  ประธานกรรมการ(ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ)
2. นายสวุิทวัส     หิรัญสินสุนทร  กรรมการ(ตัดสนิกีฬาบาสเกตบอล) 

  3. นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ  กรรมการ(ตัดสนิกีฬาวอลเลย์บอล) 
  4. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร ์  ตั้งโสภณ  กรรมการ(ตัดสนิกีฬาแชร์บอล) 
  5. นายธนวิทย์   วิกระยิน   กรรมการ(ตดัสินกีฬาฟตุซอล) 
  6. นางสาวรัชนีกร  ค ายันต์   ผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬา 
  7. นางสาวฐิตาภรณ์  พรหมอริยวงศ ์  ผู้ช่วยกรรมการตัดสนิกีฬา   
  8. นางสาวประภาพร  รักตรง   ผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬา 
  9. นายสถาพร   ธรรมมา   ผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬา 
  10. นายนัฐพงษ์   ฉิมนอก   ผู้ช่วยกรรมการตัดสินกีฬา 

 

20. ฝ่ำยกรรมกำรตัดสินกรฑีำ  กีฬำพื้นบำ้น ท าหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์และตัดสินกรีฑา ประกอบดว้ย 
  1.  ว่าที่ ร.ท.บุรินทร ์  ตั้งโสภณ  ประธานกรรมการ(หัวหน้าปล่อยตัวและก ากับลู่) 

  2.  นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ  กรรมการ(ผู้ช่วยปล่อยตัวและก ากับลู่) 
  3.  นายธนวิทย์   วิกระยิน   กรรมการ(หัวหน้าดูแลเส้นชัย) 
  4.  นายสุรพล   กาญจนเวโรจน ์  กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย) 
  5.  นายพลวิเดช   ดนัยดุริยะ  กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย) 
  6.  นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย) 
  7.  นางสาวรัชนีกร  ค ายันต์   ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน 
  8.  นางสาวฐิตาภรณ์  พรหมอริยวงศ ์  ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน  
  9. นางสาวประภาพร  รักตรง   ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน 
  10. นายสถาพร   ธรรมมา   ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน 
  11. นายนัฐพงษ์   ฉิมนอก   ผู้ช่วยกรรมการตัดสิน 

12. นายอ านาจ   สิงห์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 
  

21.   ฝ่ำยจัดอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับครูและบุคลำกร   ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้เพียงพอกับ
ทีมงานทั้งหมด 
  1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 

2. นางนฤมล   มุสิเกต ุ   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่   กรรมการ 
4. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาววรรณิภา  จิตหมั่น   กรรมการ 
6. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ ์  กรรมการ 
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7. นายณรงค์   เอื้อนไธสง  กรรมการ 
8. นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกลุ  กรรมการ 
9. นางสาวอารีรัตน ์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
10. นางสาวจันทมาศ    บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

22.  คณะกรรมกำรคณะสี    ท าหน้าที ่ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษากับนักเรียนในคณะ ตามกิจกรรมทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

กรรมกำรคณะรำชพฤกษ ์
1. คณะกรรมการเชียร์หลีดเดอร์ 

1.1 นายนิพนธ์     แสงทอง 
1.2 นางสาวอารีรัตน์    แคล่วคล่อง 

2. คณะกรรมการสแตนเชียร์ 
2.1 นางสาวศิริลักษณ์    เพ็งถมยา 
2.2 นางสาวยุวดี    เสือใหญ ่
2.3 นางสาวนันทิดา    ทวีโชคมีทรัพย์ 

3. คณะกรรมการพาเหรด 
3.1 นางสาวอ าไพ    พาโคกทม 
3.3 นางสาวนาถพร    มูลจันทร ์
3.3 นางปราณี     วีระหงส์ 

4. คณะกรรมการกีฬาประเภท ฟุตซอล 
4.1 นายถาวร     แซ่อึ้ง 
4.2 นายพีรพงษ์    ดาระกะมาศ 

5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล 
5.1 นายกีรติ   ศุภภัคว์รุจา 
5.2 นางสาวธนกานต์    สีใหม ่

6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ 
6.1 นายเลิศชัย     เกตุพิทยา 
6.2 นายธนวภัทร    สุนธรสวัสดิ ์

7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล 
7.1 นางสาวจันทมาศ    บัวจันทร์ 
7.2 นางสาวมุกระวี    สุยะระ 

8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชกัคะเย่อ 
8.1 นายปรมินทร์    เสมอภพ 
8.2 นางมัณฑนา    เลิศเสรีพัฒนกลุ 

9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล 
9.1 นายทองฉัตร    ไรนุ่น 
9.2 นางสาวณัฐชาพร    โอทอง 
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10. คณะกรรมการกรีฑา 
10.1 นายอ านาจ    สิงห์ทอง 
10.2 นางสาวอุบล    บุญช ู

11. ประชาสัมพันธ์ 
11.1  นายเกตุ     โพธ์ิน้อย 

12. ประสานงานทุกประเภทกีฬา 
12.1  นายมาโนชญ์    มูลทรัพย ์

13. การเงิน 
13.1 นายมาโนชญ์   มูลทรัพย ์
13.2  นางสาวจันทมาศ    บัวจันทร์ 

 

กรรมกำรคณะกรรณิกำร ์
1. คณะกรรมการเชียร์หลีดเดอร์ 

1.1  นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์
1.2  นายศรัณยภัทร    ชุมวรรณศร ี
1.3  นางสาวอริสา    บุตรดามา 

2. คณะกรรมการสแตนเชียร์ 
2.1 นางสาวทิพรสย์    ระโหฐาน 
2.3 ว่าที่ร.ต. อภิลักษณ์    ช านาญฤทธิ ์
2.3 นายวสวัตติ์     ขายของ 

3. คณะกรรมการพาเหรด 
3.1 นายนวเรศ     เสนคุ้ม 
3.2 นางสาวแรกรัก    บุญอยู ่

4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล 
4.1 นายสุรพล   กาญจนเวโรจน ์
4.2 นายทรงพรต    เชื้อภักดี 
4.3 นายอุดม     จิรกิตตยากร 

5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล 
5.1 นางอมรรัตน ์  มาฬมงคล 
5.3 นายเลอพงศ์    จันสีนาก 
5.3 นางสาวศากุน    เทียนทอง 

6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ 
6.1 ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์    ช านาญฤทธิ ์
6.2 นายสุรพล   กาญจนเวโรจน ์
6.3 นายทรงพรต    เชื้อภักดี 

7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล 
7.1 นายเลอพงศ์    จันสีนาก 
7.2 นายนวเรศ    เสนคุ้ม 
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8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักคะเย่อ 
8.1 นายศรัณยภัทร    ชุมวรรณศร ี
8.2 นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์

9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล 
9.1 นางทัศนารี     อ่อนสุข 
9.3 นายเลอพงศ์    จันสีนาก 
9.3 นางอมรรัตน ์  มาฬมงคล 

10. คณะกรรมการกรีฑา 
10.1 นางสาวกาญจนา    กรีธาธร 
10.3  นายสุรพล   กาญจนเวโรจน ์
10.3 นางสาวกชพร    อารัชกุล 

11. ประชาสัมพันธ์ 
11.1 นางสาวกชพร    อารัชกุล 

12. ประสานงานทุกประเภท 
12.1  นายสมชาย    คงเสน่ห ์

13. การเงิน 
13.1 นายสมชาย    คงเสน่ห ์
13.2  นางสาววิภาดา    คล้ายนิ่ม 

 

กรรมกำรคณะอินทนิล 
1. คณะกรรมการเชียร์หลีดเดอร์ 

1.1 นายวิรัตน์      เปลี่ยมไธสง 
1.2 นางสาวณัฐณิชา    บุญเกต ุ

2. คณะกรรมการสแตนเชียร์ 
2.1 นางสาวอรทัย  จันทรังษ ี
2.2 นางสาวอรวรรณ    เทียนธวัชกุล 

3. คณะกรรมการพาเหรด 
3.2 นายสวุิทวัส    หิรัญสินสุนทร 
3.2 นางสาวพูนศรี    สร้อยเสน 

4. คณะกรรมการกีฬาประเภท ฟุตซอล 
4.1 นายสุภวัชร    ชาติการุณ 
4.2 นางสาวเมษา    แสงตรง 

5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล 
5.1 นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก 
5.2 นายปณีต     จิตต์นุกุลศิริ 

6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ 
6.1 นางสาวธารทิพย์    เขินค า 
6.2 นางอุไรรัตน์    วงศ์นวชาต 
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7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล 
7.1 นางสาวเจนจิรา    สรสวัสดิ ์
7.2 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง 

8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักคะเย่อ 
8.1 นางสาววันทนา    กิติทรัพย์กาญจนา 
8.2 นางจิราภรณ์   วราชุน 

9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล 
9.1 นางดวงเดือน    คงสุข 

10. คณะกรรมการกรีฑา 
10.1 นางสาวจัตตารีย์    เดชเจริญ 
10.2 นางสาวปฏิมา    อัมพะเศวต 

11. ประชาสัมพันธ์ 
11.1 นางสาวจารุนิภา    ภู่สวัสดิ ์
11.2 นางสาวปณยา    แพร่เจริญวัฒนา 

12. ประสานงานทุกประเภท 
12.1 นางสาวมนัสภรณ์    แก้วตา 

13. การเงิน 
13.1 นางสาวนัดธิดา    นวลศร ี

 

กรรมกำรคณะกำระเกด 
1. คณะกรรมการเชียร์หลีดเดอร์ 

1.2 นางณัฐนันท์   รัมมะเดช 
1.2 นางนฤมล     มุสิเกต ุ

2. คณะกรรมการสแตนเชียร์ 
2.1 นางสาวศุภร    แซ่ลู ่
2.2 นางกัลยา    ม่วงมั่น 
2.3 นางสาววิจิตรา    รอดหยู 

3. คณะกรรมการพาเหรด 
3.1 นางสาวทารินทร์    นาคสร้อย 
3.2 นางสาวรัตนานุสรณ์    ครองศักด์ิ 
3.3 นางพรทิพย ์   ปกินะโม 

4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล 
4.1 นายธนวิทย์    วิกระยิน 
4.2 นายไกสร     หม้อแหละ 

5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล 
5.1 นายเรวัตต์     นกสว่าง 

6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ 
6.1 นายพลวิเดช    ดนัยดุริยะ 
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7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล 
7.1 นายประชาธิป    ใจกล้า 
7.2 นางอุราวรรณ    ตั้งโสภณ 

8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักคะเย่อ 
8.1 นางสาวนาตยา    นะวะมะวัฒน์ 
8.2 นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน ์

9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล 
9.1 นายสิริชัย     โชติกมณิย ์
9.2 นางวันทนา     แดงประเสริฐกลุ 

10. คณะกรรมการกรีฑา 
10.1 นางสาวสุภาพร    งาเฉลา 
10.2 นางขวัญตา    ปฏิเวธวิทูร 
10.3 นางสาววิชุตา    อินไผ ่

11. ประชาสัมพันธ์ 
11.1 นายไกรสร    หม้อแหละ 

12. ประสานงานทุกประเภท 
12.1 นางสาวฉวีวรรณ    แสงสุรีย์กุลกิจ 

13. การเงิน 
13.1  นางสาวศุภร    แซ่ลู ่

 

กรรมกำรคณะปำรชิำต 
1. คณะกรรมการเชียร์หลีดเดอร์ 

1.1 นางสาวตวงศรณ์   องอาจ 
1.2 นางสาวสิริรัตน์    รักพงษ ์

2. คณะกรรมการสแตนเชียร์ 
2.1 นางสาวอัจฉรา    ทองทา 
2.2 นางสาวสุภาวดี  สะอาดดิษฐ์ 

3. คณะกรรมการพาเหรด 
3.2 นางสาวศันสนีย์    เหลืองประภาศิร ิ
3.2 นางบุษกร     เมืองเรืองวิทย์ 

4. คณะกรรมการกีฬาประเภท ฟุตซอล 
4.1 นายกิติคุณ     จันทะโมคา 

5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล 
5.2 นางสาวเนาวรัตน์    อินทวงษ์ 
5.2 นายธานินทร์   รมยศิริไทย 

6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ 
6.1 นายสุริวิพัฒน์    ปะวะเค 

7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเล่ย์บอล 
7.1 นายมโนธรรม   ทองมหา 
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8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักคะเย่อ 
8.1 นางศรัญย์รัชต์    แก้ววิมล 
8.2 นางสาวศศิธร    นานไธสง 

9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล 
9.1 นางสาวอัจฉรา    ภักดีรัตนภาคย์ 
9.2 นางสาวนิ่มนวล    เกตุจันทร ์

10. คณะกรรมการกรีฑา 
10.1 นางสาวชญานี    วจนะศิริ 

11. ประชาสัมพันธ์ 
11.1 นางสาวจุฑารัตน์    อนันต์ 

12. ประสานงานทุกประเภท 
12.1ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์    ตั้งโสภณ 

13. การเงิน 
13.1 นางสมคิด     ลอยฟ้า 
13.2 นางมาลิน     จันทร์แสง 

 

23.   ฝ่ำยประเมินผล      ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัด
กิจกรรม เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
3.  นางสาวอัจฉราภรณ ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
4.  นางสาวสุปราณี  วรชินา   กรรมการ 
5.  นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 

  6.  นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการและเลขานุการ 
   

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายวางแผน เตรียมงาน และด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน 

 
สั่ง   ณ   วันที ่ 4  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2558 
 

 
( นายเลิศศลิป์     รัตนมุสิก ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 



 

รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกรแข่งขนักีฬำเตรยีมพัฒน์รัชดำเกมส์2558 

วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2558 
 

รำยกำรที ่ รุ่น ประเภท เวลำมอบเหรยีญ รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล 

ภำคบ่ำย 

1 ไม่จ ากัดรุ่น บาสเกตบอล (ช) 13.30น. นายเลิศศิลป์     รัตนมสุิก 
นายรัตนะ         บัวรา 
นายโกวิท         มาตย์สาล ี2 ไม่จ ากัดรุ่น บาสเกตบอล (ญ) 13.40น. 

3 ไม่จ ากัดรุ่น วอลเลย์บอล (ช) 13.50 น. นางขวญัตา         ปฏิเวธวิทูร 
นางสาวนาตยา     นะวะมะวัฒน์ 
นางบุษกร           เมืองเรืองวิทย ์4 ไม่จ ากัดรุ่น วอลเลย์บอล (ญ) 14.00 น. 

5 ม.1-3 เซปักตะกร้อ (ช) 14.10 น. นางสมคิด          ลอยฟ้า 
นางมาลิน          จันทร์แสง 
นางสาวจันทมาศ   บัวจันทร์ 6 ม.4-6 เซปักตะกร้อ (ช) 14.20 น. 

7 ไม่จ ากัดรุ่น เซปักตะกร้อ (ญ) 14.30 น. นางศิริลักษณ์      เพ็งถมยา 
นางสาวสวิลี       บุญวัฒน ์
นางสาวปณยา      แพร่เจริญวฒันา 8 ม.1-3 ฟุตซอล (ช) 14.40 น. 

9 ม.4-6 ฟุตซอล (ช) 14.50 น. นายมาโนชญ์      มูลทรัพย ์
นางสาวมนัสภรณ์   แก้วตา      
นางสาวฉวีวรรณ    แสงสุรีย์กลุกิจ 10 ไม่จ ากัดรุ่น ฟุตซอล (ญ) 15.00 น. 

11 ม.1 แชร์บอล (ช) 15.10 น. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์   ตั้งโสภณ 
นายสมชาย         คงเสน่ห ์
นายสุวิทวัส         หิรญัสินสนุทร 12 ม.1 แชร์บอล (ญ) 15.20น. 
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกรแข่งขนักีฬำเตรียมพัฒน์รัชดำเกมส์2558 

วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 

รำยกำรที ่ รุ่น ประเภท เวลำมอบเหรยีญ รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล 

ภำคเชำ้ 

1 ม.1-2 50 ม. (ญ) 11.00 น. 
นายเลิศศิลป์        รัตนมุสิก 

2 ม.1-2 50 ม. (ช) 11.05 น. 
3 ม.3-6 50 ม. (ญ) 11.10 น. 

นายรัตนะ           บัวรา 
4 ม.3-6 50 ม. (ช) 11.15 น. 
5 ม.1-2 100 ม. (ญ) 11.20 น. 

นายโกวิท            มาตย์สาล ี
6 ม.1-2 100 ม. (ญ) 11.25 น. 
7 ม.3-6 100 ม. (ญ) 11.30 น. 

นางขวัญตา         ปฏิเวธวิทูร 
8 ม.3-6 100 ม. (ช) 11.35 น. 
9 ม.1-2 200 ม. (ญ) 11.40 น. 

นางสาวนาตยา       นะวะมะวัฒน ์
10 ม.1-2 200 ม. (ช) 11.45 น. 

11 ม.3-6 200 ม. (ญ) 11.50 น. นางอุราวรรณ       ตั้งโสภณ 
นางสาวยุวดี         เสือใหญ ่
นายพลวิเดช         ดนัยดุริยะ 12 ม.3-6 200 ม. (ช) 11.55 น. 

13 ไม่จ ากัดรุ่น ชักคะเย่อ 12.00 น. 
นางสาวอรทัย        จันทรงัษ ี
นางทัศนารี           อ่อนสุข 
นางสาวสวิลี         บญุวัฒน ์

ภำคบ่ำย 

14 ม.1-2 4x50 ม. (ญ) 13.30 น. นายกีรติ             ศุภภัคว์รุจา 
นางจิราภรณ์        วราชุน 
นางสาวปณยา         แพร่เจริญวัฒนา 15 ม.1-2 4x50 ม. (ช) 13.35 น. 

16 ม.3-6 4x50 ม. (ญ) 13.40 น. นางสาวทิพรสย์     ระโหฐาน 
นางณัฐนันท์         รัมมะเดช 
นางสาวฮาดีหม๊ะ    แวดะสง 17 ม.3-6 4x50 ม. (ช) 13.45 น. 
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกรแข่งขนักีฬำเตรยีมพัฒน์รัชดำเกมส์2558 

วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 
 

รำยกำรที ่ รุ่น ประเภท เวลำมอบเหรยีญ รำยชื่อผูม้อบเหรียญรำงวัล 

18 ม.1-2 4x100 ม. (ญ) 13.50 น. นางสาวอุบล         บุญช ู
นายสิริชัย            โชติกมณิย ์
นางสาววันทนา   กิตติทรัพย์กาญจนา 19 ม.1-2 4x100 ม. (ช) 13.55 น. 

20 ม.3-6 4x100 ม. (ญ) 14.00 น. นายเลิศชัย           เกตุพิทยา 
นางดวงเดือน        คงสุข 
ว่าที่ร.ท.บุรินทร์     ตั้งโสภณ 21 ม.3-6 4x100 ม. (ช) 14.05 น. 

22 ม.1-2 4x200 ม. (ญ) 14.10 น. นายมโนธรรม        ทองมหา 
นางสมคิด            ลอยฟ้า 
นายอุดม              จิรกิตตยากร 23 ม.1-2 4x200 ม. (ช) 14.15 น. 

24 ม.3-6 4x200 ม. (ญ) 14.20 น. นางปราณี            วีระหงส ์
นางนฤมล            มุสิเกตุ 
นายอ านาจ           สิงห์ทอง 25 ม.3-6 4x200 ม. (ช) 14.25 น. 

26 ไม่จ ากัดรุ่น เชียร์ลีดเดอร์  นายเลิศศิลป์         รัตนมุสิก 

27 ไม่จ ากัดรุ่น กองเชียร์  นายรัตนะ            บัวรา 

28 ไม่จ ากัดรุ่น ขบวนพาเหรด  นายโกวิท            มาตย์สาลี 

 



ก ำหนดกำรแข่งขันกีฬำภำยใน  ประจ ำปี 2558 
เตรียมพัฒน์  รัชดำ  เกมส์  2558 

วันศุกร์ ที่  13  พฤศจิกำยน  2558 
............................................................................................ 

  ก ำหนดกำร / ล ำดับพิธีเปิดกำรแข่งขัน 
  07.00  น.    ขบวนพำเหรดของทุกคณะสี  หมู่ธง   วงโยธวำทิต  ไปตั้งขบวนพร้อมกันที่จุดนัดหมำย 
  07.30  น.    นักเรียนกองเชียร์ที่อยูภ่ำยในโรงเรยีนท ำพิธีเคำรพธงชำติ  สวดมนต์    เสร็จแล้วเตรียม 
                  พร้อมอยู่บนอัฒจรรย์ของแต่ละคณะสี    คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน   หัวหน้ำคณะสี   
                  พร้อมกันทีเ่วทีกองอ ำนวยกำร 
  08.00  น.    ประธำนในพิธี  ผอ.โกศล  พละกลำง  เดินทำงถึงเวทีกองอ ำนวยกำร  พิธกีรบอกนักเรียนท ำ 
                  เคำรพพรอ้มกันขบวนพำเหรดเริ่มเคลื่อนเข้ำสู่สนำมแข่งขันตำมล ำดับ        
  08.10  น.    ขบวนพำเหรดเดินผ่ำนหน้ำประธำนในพิธี  โดยประธำน  ผู้มีเกียรติ   และคณะกรรมกำรจัดกำร   
                  แข่งขันยืนรับขบวนพำเหรด  ขบวนพำเหรดท ำควำมเคำรพประธำน  แล้วเข้ำประจ ำที่ 
  08.30  น.   ประธำนจัดกำรแข่งขัน ( ผู้อ ำนวยกำร)  กล่ำวรำยงำนกำรจัดแข่งขันเตรียมพัฒน์  รัชดำ เกมส์        
                 ปี 2558    ต่อประธำนในพิธี 
                 ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดกำรแข่งขัน  และประกอบพิธีเปิด (ยิงปืน  / ตีฆ้อง / ปล่อยลูกโป่งผ้ำแพร)  
  08.45  น.   นักกีฬำอำวุโสน ำกล่ำวค ำปฏิญำณ  ผู้ถือธงทุกคณะสีน ำธงมำยืนล้อมนักกีฬำอำวุโสเป็นรูปครึ่งวงกลม 
  08.50  น.   ตัวแทนนักกีฬำเชิญธงโรงเรียนเข้ำสู่สนำมแข่งขัน   ผ่ำนหน้ำประธำนไปที่เสำธง  แล้วเชิญธงโรงเรยีน                  
                 และธงคณะสีขึน้สู่ยอดเสำ  วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมำร์ชโรงเรียน ทุกคนร่วมร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 
                 โดยพร้อมเพรียงกัน 
  08.55  น.   นักกีฬำวิ่งคบเพลิงน ำคบเพลิงเข้ำสู่สนำม    ผ่ำนหน้ำประธำนในพิธี   แลว้น ำไปจุดที่กระถำงคบเพลิง 
  09.00  น.   ขบวนพำเหรดเคลื่อนที่ออกนอกสนำม  พร้อมกับโชว์กำรแสดงของขบวนแฟนซีให้ประธำนในพิธ ี
                 รับชมตำมล ำดับ   (ให้ขบวนพำเหรดน ำอุปกรณ์ต่ำงๆไปรวมกันไว้ในที่ที่โรงเรียนก ำหนด) 
  09.30  น.   เริ่มกำรแข่งขันกรีฑำ 
   
  ก ำหนดกำร / ล ำดับพธิีปิดกำรแข่งขัน 
  15.00  น.   ขบวนพำเหรด  นักกีฬำทุกคณะสี   คณะกรรมกำรจัดกำรแขง่ขัน  พร้อมกันที่สนำม 
  15.10  น.   ประธำนในพิธีปิดเดินถึงเวทีกองอ ำนวยกำร   ประธำนจัดกำรแข่งขันกล่ำวสรุปรำยงำน 
                 ผลกำรจัดกำรแข่งขัน    พร้อมทั้งเชิญประธำนในพธิีมอบรำงวัลนักกีฬำดีเด่น  และมอบ 
                 ถ้วยรำงวัลให้แก่คณะสีที่ชนะกำรแข่งขันคะแนนรวมประเภทต่ำงๆ 
  15.30  น.   ประธำนในพิธีกล่ำวปิดกำรแข่งขัน   ทุกร่วมกันร้องเพลงสำมัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริญ 
                 พระบำรมตีำมล ำดับ   เสร็จพิธ ี
 

 



รูปแบบการเดินพาเหรด 
กีฬาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 13 พฤศจิกายน  2558 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงโยธวาทิต 
โรงเรียน 

ป้าย 
โรงเรียน 

ธง 
โรงเรียน 

หมู่ธง 

ตามด้วยรูปขบวนของแตล่ะคณะสีตามล าดับ  ดังนี ้
  ป้ายคณะสี  (2  คน) 
  ธงคณะสี  (1  คน) 
  ประธานคณะสี (นักเรียน) 
  ดรัมเมเยอร์  
  ขบวนนักเรียนและกองเชียร์  (ไม่เกิน  50 คน) 

หมายเหต ุ ล าดับขบวนพาเหรดเขา้สู่สนาม  
 

  กรรณิการ์   การะเกด   ราชพฤกษ์   ปาริชาต ิ    อินทนิล 
     (ส้ม)         (เขียว)        (เหลือง)          (แดง)          (ม่วง)  

 

ให้แต่ละคณะสีเตรียมความพร้อมที่จุดรวมพล(อาคารทศพล) โดยตั้งขบวนเตรียมพร้อมตามล าดับ
ตามที่ก าหนด 
 
 



ผังงานกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 
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อาคาร 1 อาคาร 2 
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คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
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วงดุริยางค์ 
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การะเกด 
 

พาเหรด 
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ประชาสัมพันธ์/ห้องกลุ่มบริหารงานบคุคล 

 

กระถางคบเพลิง 

ธงคณะส ี
ธงคณะส ี
โรงเรียน 
ธงคณะส ี
ธงคณะส ี

กองเชียร์อินทนิล กองเชียร์ปาริชาต ิ กองเชียร์ราชพฤกษ ์ กองเชียร์การะเกด กองเชียร์กรรณิการ ์


