คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 266/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมกีฬำภำยใน ลูก ต.อ.พ.ร. ร่วมใจสุขภำพดีถ้วนหน้ำ
ปีกำรศึกษำ 2560

-----------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กาหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. ร่วมใจ
สุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมด้า นกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้าใจนักกีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามัคคีในหมู่คณะ อาศัยอานาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่ควบคุม ให้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
รองประธาน
3. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
รองประธาน
4. นายเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธาน
5. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่จัดเตรียมงาน ดาเนินกิจกรรมตามพิธีการเพื่อให้การจัดกิจกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
รองประธานกรรมการ
4. นายเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธานกรรมการ
5. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
6. นายปิยพฤติ จิธานนท์
กรรมการ
7. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
10. นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
11. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมการ
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12. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
13. นายเกตุ โพธิ์น้อย
14. นายไกรสร หม้อแหละ
15. นายทรงพรต เชื้อภักดี
16. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
17. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
18. นายเรวัตต์ นกสว่าง
19. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
20. นางสาวอรทัย จันทรังษี
21. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
22. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
23. นางสาวกาญจนา กรีธาธร
24. นางสาวสุภาพร งาเฉลา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. ฝ่ำยสถำนที่ ทาหน้าที่จัดเตรียมประราพิธี เขียนป้ายงานหน้าเวทีและหน้าโรงเรียน ประดับธงพิธี จัดโต๊ะ
เก้าอี้ สาหรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมป้ายคะแนน กระถางคบเพลิง แท่นรับรางวัล เครื่องเสียงพร้อม
อุปกรณ์ ควบคุมและกากับเครื่องเสียงตามจุดต่างๆ บันทึกภาพกิจกรรมและงานที่ฝ่ายต่างๆ ขอความร่วมมือ
ประกอบด้วย
1. นายประชาธิป ใจกล้า
ประธานกรรมการ
2. นายอุดม จิรกิตตยากร
กรรมการ
3. นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
4. นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ
5. นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมการ
6. นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
7. นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
8. นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
9. นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
10. นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
11. นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
12. นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
13. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
4. ฝ่ำยวัสดุอุปกรณ์ ทาหน้าที่จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ฝ่ายต่างๆ ขอใช้ในโครงการ ประกอบด้วย
1. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ
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4. นายเจนภพ มณีพงษ์
5. นายณรงค์ เอื้อนไธสง
6. นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ .

5. ฝ่ำยกำรเงิน ทาหน้าที่เบิก-จ่ายเงินสาหรับใช้ในโครงการ สรุปการใช้เงินนาเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นางมาลิน จันทร์แสง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ (ราชพฤกษ์)
4. นางสาวศากุน เทียนทอง
กรรมการ (การะเกด)
5. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
กรรมการ (กรรณิการ์)
6. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมการ (อินทนิล)
7. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
กรรมการ (ปาริชาต)
8. นางสาวแรกรัก บุญอยู่
กรรมการ
9. นายอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. ฝ่ ำ ยพิ ธี ก รและประชำสั ม พั น ธ์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น พิ ธี ก รประชาสั ม พั น ธ์ กิ จกรรมการแข่ ง ขั นกี ฬ าภายใน
ประจาปี 2560 ให้ครูและนักเรีย นทราบ ประกาศประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและฝ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมการ
3. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการ
4. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
กรรมการ
5. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการ
6. นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมการ
7. นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์
กรรมการ
8. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
7. ฝ่ำยพิธีกำร ทาหน้าที่ฝึกซ้อมพิธีการ ควบคุมพิธีเปิด-ปิด จัดรูปขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม เพื่อให้เกิด
ความพร้อมเพรียง สวยงาม เป็นระเบียบ ประกอบด้วย
1. นายไกรสร หม้อแหละ
ประธานกรรมการ
2. นายเรวัตต์ นกสว่าง
รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ (กรรณิการ์)
4. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ (กรรณิการ์)
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5. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
6. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
7. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
8. นางสาวศศิธร นานไธสง
9. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
10. นายสมพร ชัยวงษ์
11. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
12. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
13. คณะกรรมการนักเรียน
14. นายประชาธิป ใจกล้า

กรรมการ (ราชพฤกษ์)
กรรมการ (ราชพฤกษ์)
กรรมการ (อินทนิล)
กรรมการ (อินทนิล)
กรรมการ (ปาริชาต)
กรรมการ (ปาริชาต)
กรรมการ (การะเกด)
กรรมการ (การะเกด)
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. ฝ่ำยดุริยำงค์ ทาหน้าที่จัดเตรียมดุริยางค์ เพื่อบรรเลงประกอบพิธีในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
ประกอบด้วย
1. นายทรงพรต เชื้อภักดี
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
3. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการและเลขานุการ
9. ฝ่ำยพยำบำล ทาหน้าที่ปฐมพยาบาลในกรณีที่นักเรียนได้รับบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการ
3. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
กรรมการ
4. นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
5. นายธวัช สังขพงษ์
กรรมการ
6. นางสาวชณัฐกานต์ จิตหมั่น
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองโคตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10. ฝ่ำยจัดหำรำงวัล ทาหน้าที่ จัดเตรียม จัดหารางวัล หรือขอการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รางวัลนักกีฬาดีเด่นประเภทละรุ่น รุ่นละ 1 รางวัล รวม 15 รางวัล ประกอบด้วย
1. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
3. นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ์
กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ์
กรรมการ
5. นายณรงค์ เอื้อนไธสง
กรรมการ
6. นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
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11. ฝ่ำยเอกสำร ทาหน้าที่จัดทาโปรแกรมการแข่งขัน ประวัตินักกีฬาอาวุโส นักกีฬาดีเด่น และจัดทา
หนังสือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
กรรมการ
3. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
4. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
5. นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
6. จสอ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการและเลขานุการ
12. ฝ่ำยประกำศผลกำรแข่งขัน ทาหน้าที่ออกแบบป้ายประกาศคะแนน ให้ฝ่ายสถานที่จัดทาบันทึก
คะแนนแยกประเภท แยกคณะ เพื่อให้ทราบทั่วกัน ประกอบด้วย
1. นายเรวัตต์ นกสว่าง
ประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา
กรรมการ
3. นางสาวอุบล บุญชู
กรรมการ
4. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
กรรมการ
5. นางกัลยา ม่วงมั่น
กรรมการ
6. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
กรรมการ
7. นายคมสัณห์ จันสอน
กรรมการ
8. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
กรรมการ
9. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. ฝ่ำยรวบรวมคะแนนและทำสถิติกำรแข่งขัน ทาหน้าที่รวบรวมคะแนน บันทึกคะแนนการแข่งขันทุก
ประเภทโดยประสานงานกับฝ่ายตัดสิน เพื่อประกาศผลการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
กรรมการ
3. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
กรรมการ
4. นางสาวศศิธร นานไธสง
กรรมการ
5. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
5. นางสาวปราณี พรมติ๊บ
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. ฝ่ำยคัดเลือกนักกีฬำดีเด่น ทาหน้าที่คัดเลือกนักกีฬาดีเด่น ประเภทละรุ่น รุ่นละ 1 คน โดยสังเกตจาก
การแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบกีฬาแต่ละประเภทเพื่อรับรางวัล ประกอบด้วย
1. นางสาวอรทัย จันทรังษี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
กรรมการ

6
3. นางสาวภาพิมล ฐานะ
4. นางสาววิชชุตา สมจิตร
5. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
6. นางสาววิชุดา บุญเทียม
7. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
8. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
9. นางสาวชเนตตี เมืองมูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

15. ฝ่ำยจัดมอบเหรียญรำงวัล ทาหน้าที่จัดนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันเข้ารับเหรียญรางวัล และจัดเตรียม
ผู้เตรียมมอบเหรียญรางวัล (ทอง 340 เหรียญ, เงิน 340 เหรียญ, ทองแดง 340 เหรียญ ) ประกอบด้วย
1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
กรรมการ
6. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
7. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
8. นางสาวอริสา บุตรดามา
กรรมการและเลขานุการ
16. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ วราชุน
รองประธานกรรมการ
3. กรรมการดูแลภายนอกโรงเรียน
3.1 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
3.2 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
3.3 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
3.4 นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
3.5 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
กรรมการ
3.6 นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์
กรรมการ
3.7 นายยงยุทธ สุขสาราญ
กรรมการ
3.8 นายประภาส โตยิ่ง
กรรมการ
3.9 นายสมคิด สง่างาม
กรรมการ
4. กรรมการดูแลภายในโรงเรียน
4.1 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
4.2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
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4.3 นายปิยพฤติ จิธานนท์
4.4 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
4.5 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
4.6 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
4.7 นายอดุลย์ พุทธขันธ์
4.8 นายสมทรง ศุขะเนตร
4.9 นายวีระชัย น้าพระหัส
4.10 นายวิเชียร สังขพงษ์
4.11 นายวินัย ออกแมน
4.12 นายสมมาตร แดงสะอาด
4.13 นายทิวา ขุนประเสริฐ
4.14 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
5. นายชยกฤต คาเมืองคุณ
6. นายธิติ ดารงคงชื่น
7. นางสาวรางคณา ชาวน่าน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. ฝ่ำยทะเบียนนักกีฬำ ทาหน้าที่รับรายงานตัวนักกีฬาและนานักกรีฑาไปส่งยังจุดปล่อยตัว
ประกอบด้วย
1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
3. นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
4. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
กรรมการ
5. นายเจนภพ มณีพงษ์
กรรมการ (ราชพฤกษ์)
6. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ (กรรณิการ์)
7. นายคมสัณห์ จันสอน
กรรมการ (ปาริชาต)
8. นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ (อินทนิล)
9. นางสิริยา โกศลนิยม
กรรมการ (การะเกด)
10. นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการและเลขานุการ
18. ฝ่ำยกรรมกำรตัดสินกีฬำ ทาหน้าที่ดาเนินการแข่งขันและตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ยุติธรรม ประกอบด้วย
1. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
ประธานกรรมการ(ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ)
2. นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
กรรมการ(ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล)
3. นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ(ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล)
4. จสอ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ(ตัดสินกีฬาฟุตซอล)
5. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ(ตัดสินกีฬาแชร์บอล)
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6. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
7. นายสัครัฐ เชื้อโตหลวง
8. นายสิทธิพงษ์ จันทมูล
9. นายธนา เลขะวรรณ
10. นายปฏิพล เชื้อโตหลวง
11. นายพัชรพล บัวเข้ม

กรรมการ(ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล)
กรรมการ(ผู้ตัดสินรับเชิญจากภายนอกฯ)
กรรมการ(ผู้ตัดสินรับเชิญจากภายนอกฯ)
กรรมการ(ผู้ตัดสินรับเชิญจากภายนอกฯ)
กรรมการ(ผู้ตัดสินรับเชิญจากภายนอกฯ)
กรรมการ(ผู้ตัดสินรับเชิญจากภายนอกฯ)

19. ฝ่ำยกรรมกำรตัดสินกรีฑำ กีฬำพื้นบ้ำน ทาหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์และตัดสินกรีฑา ประกอบด้วย
1. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
ประธานกรรมการ(หัวหน้าปล่อยตัวและกากับลู่)
2. จสอ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ(ผู้ช่วยปล่อยตัวและกากับลู่)
3. นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ(หัวหน้าดูแลเส้นชัย)
4. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
5. นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
6. นายอนันต์ สุโพธิ์
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
7. นายสัญชัย วัชรพรรณ
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
8. นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
9. นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
10. นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
กรรมการ(ผู้ช่วยดูแลเส้นชัย)
20. ฝ่ำยจัดอำหำรและเครื่องดื่มสำหรับครูและบุคลำกร ทาหน้าที่จัดเตรียมอาหารให้เพียงพอกับทีมงาน
ทั้งหมด
1. นางสาวกาญจนา กรีธาธร
2. นางปราณี วีระหงษ์
3. นางนฤมล มุสิเกตุ
4. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
5. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
6. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
7. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
7. นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
8. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21. คณะกรรมกำรคณะสี ทาหน้าที่ ควบคุมดูแล ให้คาปรึกษากับนักเรียนในคณะ ตามกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย
กรรมกำรคณะรำชพฤกษ์
1. คณะกรรมการเชียร์ลีดเดอร์
1.1 นายอัครวัฒน์ ยอแสง

9
2. คณะกรรมการกองเชียร์
2.1 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
3. คณะกรรมการพาเหรด
3.1 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล
4.1 นายเจนภพ มณีพงษ์
5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล
5.1 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ
6.1 นางสาวธารทิพย์ เขินคา
7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล
7.1 นายเลอพงศ์ จันสีนาก
8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักเย่อ
8.1 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล
9.1 นายภูมินทร์ เกิดศรี
10. คณะกรรมการกรีฑา
10.1 นายเจนภพ มณีพงษ์
11. ประสานงานทุกประเภทกีฬา
11.1 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
11.2 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
12. การเงิน
12.1 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
12.2 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมกำรคณะกรรณิกำร์
1. คณะกรรมการเชียร์ลีดเดอร์
1.1 นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
2. คณะกรรมการกองเชียร์
2.1 นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
3. คณะกรรมการพาเหรด
3.1 นางสาววิภาดา คล้ายนิม่
4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล
4.1 นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล
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5.1 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ
6.1 นายอานาจ สิงห์ทอง
7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล
7.1 นางสาวภาพิมล ฐานะ
8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักเย่อ
8.1 นางสาวสุภาลัย สายคาภา
9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล
9.1 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
10. คณะกรรมการกรีฑา
10.1 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
11. ประสานงานทุกประเภท
11.1 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
11.2 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
12. การเงิน
12.1 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
12.2 นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
กรรมกำรคณะอินทนิล
1. คณะกรรมการเชียร์ลีดเดอร์
1.1 นางสาวอัจฉรา ทองทา
2. คณะกรรมการกองเชียร์
2.1 นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
3. คณะกรรมการพาเหรด
3.1 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล
4.1 นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล
5.1 นายจีรพงศ์ เกิดธูป
6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ
6.1 นายประชาธิป ใจกล้า
7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล
7.1 นายนวเรศ เสนคุ้ม
8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักเย่อ
8.1 นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
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9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล
9.1 นางสาวศุภร แซ่ลู่
10. คณะกรรมการกรีฑา
10.1 นางสาวนิตติยา แก้วนก
11. ประสานงานทุกประเภท
11.1 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
11.2 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
12. การเงิน
12.1 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
12.1 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมกำรคณะปำริชำต
1. คณะกรรมการเชียร์ลีดเดอร์
1.1 นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
2. คณะกรรมการกองเชียร์
2.1 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
3. คณะกรรมการพาเหรด
3.1 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
3.2 นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก
3.3 นายทองฉัตร ไรนุ่น
4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล
4.1 นายสัญชัย วัชรพรรณ
5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล
5.1 นายมิติ โอชสานนท์
5.2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ
6.1 นายอนันต์ สุโพธิ์
7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล
7.1 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักเย่อ
8.1 นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
8.2 นางสาวชเนตตี เมืองมูล
8.3 นายเสกข์ วงศ์พิพันธ์
9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล
9.1 นายสมพร ชัยวงษ์
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10. คณะกรรมการกรีฑา
10.1 นายคมสัณห์ จันสอน
11. ประสานงานทุกประเภท
11.1 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
11.2 นางนฤมล มุสิเกตุ
11.3 นางสาวพัตราภรณ์ แย้มกาญจนาวัฒน์
12. การเงิน
12.1 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
12.2 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
กรรมกำรคณะกำระเกด
1. คณะกรรมการเชียร์ลีดเดอร์
1.1 นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
2. คณะกรรมการกองเชียร์
2.1 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
3. คณะกรรมการพาเหรด
3.1 นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
4. คณะกรรมการกีฬาประเภทฟุตซอล
4.1 จสอ.ธนวิทย์ วิกระยิน
5. คณะกรรมการกีฬาประเภทบาสเกตบอล
5.1 นายจาตุรนต์ มหากนก
6. คณะกรรมการกีฬาประเภทตะกร้อ
6.1 นายไพฑูรฑ์ โฑธิ์พยัคฆ์
7. คณะกรรมการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล
7.1 นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
7.2 นางสาวอุบล บุญชู
8. คณะกรรมการกีฬาประเภทชักเย่อ
8.1 นางสาวศากุน เทียนทอง
9. คณะกรรมการกีฬาประเภทแชร์บอล
9.1 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
9.2 นางกัลยา ม่วงมั่น
9.3 นางสาวมินตรา วิชาสวัสดิ์
10. คณะกรรมการกรีฑา
10.1 นางสิริยา โกศลนิยม
11. ประสานงานทุกประเภท
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11.1 นายปิยพฤติ จิธานนท์
11.2 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
12. การเงิน
12.1 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
12.2 นางสาวศากุน เทียนทอง
22. ฝ่ำยประเมินผล ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน ประกอบด้วย
1. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
กรรมการ
3. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย
กรรมการ
4. นางสาววิจิตรา รอดหยู
กรรมการ
5. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายวางแผน เตรียมงาน และดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก )
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

หมำยเหตุ การแต่งกายของครูและบุคลากร
วันที่ 8–9 พฤศจิกายน แต่งกายเสื้อโปโลตามคณะสีที่สังกัด และกางเกงวอร์มหรือกางเกงผ้าสีสุภาพ
วันที่ 10 พฤศจิกายน แต่งกายเสื้อโปโลตราโรงเรียนสีชมพู สวมเสื้อแจ็คเก็ตขาวทับ และกางเกงวอร์ม
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กำหนดกำรจัดงำนแข่งขันกีฬำภำยในลูก ต.อ.พ.ร. ร่วมใจสุขภำพดีถ้วนหน้ำ
ปีกำรศึกษำ 2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกำยน 2560
07.30 - 08.00 น. นักเรียนทาพิธีเคารพธงชาติ และสวดมนต์
08.00 – 09.00 น. ผู้อานวยการทาพิธีมอบธงคณะสี มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดออกแบบเหรียญ
รางวัล และมอบเหรียญรางวัลนักกีฬา
09.00 – 09.30 น. นักเรียน 5 คณะสี ทาการแสดงเชียร์เพลงมาร์ช ต.อ.พ.ร.
09.30 – 10.00 น. การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างครูและนักเรียน
10.00 – 16.30 น. นักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
07.30 - 08.00 น. นักเรียนทาพิธีเคารพธงชาติ และสวดมนต์
08.00 – 09.00 น. นักเรียนซักซ้อมการเดินขบวนพาเหรดของ 5 คณะสี
09.00 – 14.30 น. นักเรียนร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รอบชิงชนะเลิศ
14.30 - 15.30 น. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างครูและนักเรียน
15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการผู้มีเกียรติมอบรางวัลนักกีฬาประเภทต่างๆ
16.00 – 17.00 น. นักเรียนเริ่มซักซ้อมการแสดงเชียร์ของคณะสีทั้ง 5 คณะสี
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
07.00 – 08.00 น. นักเรียนตั้งขบวนพาเหรดและเดินเข้าสนาม
08.00 – 09.00 น. - ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กล่าวรายงาน
- ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานกล่าวเปิดงาน
- นักกีฬาอาวุโสกล่าวคาปฏิญาณ และตัวแทนนักกีฬาจุดคบเพลิง
09.00 – 10.00 น. การแสดงขบวนพาเหรดเดินออกจากสนาม และการแสดงโชว์ของวงโยธวาทิตของโรงเรียน
10.15 – 12.30 น. แข่งขันกรีฑาและเกมเบ็ดเตล็ด
12.30 – 13.30 น. พักกลางวัน
13.30 – 14.30 น. แข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นม.ปลายชาย นัดชิงชนะเลิศ
14.30 – 15.00 น. พิธีมอบเหรียญรางวัลกรีฑา และกีฬาฟุตซอล
15.00 – 16.00 น. การแสดงเชียร์ของคณะสีทั้ง 5 คณะสี
16.00 – 16.30 น. พิธีมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น และถ้วยรางวัลกีฬารวมทุกประเภท
16.30 – 17.00 น. - นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน
- นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวปิดงาน
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำเตรียมพัฒน์รัชดำเกมส์ 2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกำยน 2560
รำยกำรที่

รุ่น

ประเภท

เวลำมอบเหรียญ

รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล

ภำคเช้ำ 08.30-08.50 น. (หลังพิธีมอบธงคณะสี)
1

ไม่จากัดรุ่น

ฟุตซอล (หญิง)

08.30 น.

2

ม.1

ฟุตซอล (ชาย)

08.40น.

3

ม.2-3

ฟุตซอล (ชาย)

08.50 น.

ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำเตรียมพัฒน์รัชดำเกมส์ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
รำยกำรที่

รุ่น

ประเภท

เวลำมอบเหรียญ

รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล

ภำคบ่ำย 15.30-16.00 น.
1

ไม่จากัดรุ่น

เซปักตะกร้อ (ช)

2

ม.1

แชร์บอล (ญ)

3

ไม่จากัดรุ่น

บาสเกตบอล (ญ)

4

ม.ต้น

บาสเกตบอล (ช)

5

ม.ปลาย

บาสเกตบอล (ช)

6

ไม่จากัดรุ่น

วอลเลย์บอล (ญ)

7

ไม่จากัดรุ่น

วอลเลย์บอล (ช)

15.30 น.

15.35 น.

15.40 น.

15.45 น.

นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
นานเกตุ โพธิ์น้อย
นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
นายนวเรศ เสนคุ้ม
นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา
นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์
นางสาวนัดธิดา นวลศรี
นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
นายรุ่งโรจน์ สมนิล
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำเตรียมพัฒน์รัชดำเกมส์ 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560
รำยกำรที่

รุ่น

ประเภท

เวลำมอบเหรียญ

รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล

50 ม. (ญ)
50 ม. (ช)

14.30 น.

นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ

50 ม. (ญ)
50 ม. (ช)

14.35 น.

นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์

100 ม. (ญ)
100 ม. (ช)

14.40 น.

นายเกตุ โพธิ์น้อย

14.45 น.

นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์

14.50 น.

นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา

14.55 น.

นางจิราภรณ์ วราชุน

ภำคบ่ำย 14.30–15.30 น.
1
2
3

ม.1-2
ม.1-2
ม.3-6

4

ม.3-6

5

ม.1-2

6

ม.1-2

7

ม.3-6

8

ม.3-6

100 ม. (ญ)
100 ม. (ช)

9

ม.1-2

200 ม. (ญ)

10

ม.1-2

200 ม. (ช)

11

ม.3-6

200 ม. (ญ)

12

ม.3-6

200 ม. (ช)

13

ม.1-2

4x50 ม. (ญ)

14

ม.1-2

4x50 ม. (ช)

15

ม.3-6

4x50 ม. (ญ)

16

ม.3-6

4x50 ม. (ช)

15.00 น.

15.05 น.

นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
นางมาลิน จันทร์แสง
นางนฤมล มุสิเกตุ
นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
นายทรงพรต เชื้อภักดี
นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
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รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัลในกำรแข่งขันกีฬำเตรียมพัฒน์รัชดำเกมส์ 2560
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560 (ต่อ)
รำยกำรที่

รุ่น

ประเภท

17

ม.1-2

4x100 ม. (ญ)

18

ม.1-2

4x100 ม. (ช)

19

ม.3-6

4x100 ม. (ญ)

20

ม.3-6

4x100 ม. (ช)

21

ม.1-2

4x200 ม. (ญ)

22

ม.1-2

4x200 ม. (ช)

23

ม.3-6

4x200 ม. (ญ)

24

ม.3-6

4x200 ม. (ช)

25

ไม่จากัดรุ่น

ชักเย่อ

26

ม.ปลาย

ฟุตซอล (ชาย)

เวลำมอบเหรียญ
15.10 น.

15.15 น.

15.20 น.

15.25 น.

15.30 น.

รำยชื่อผู้มอบเหรียญรำงวัล
นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
นางสิริยา โกศลนิยม
นางสาวอรทัย จันทรังษี
นางสาวสุภาพร งาเฉลา
นายไกรสร หม้อแหละ
นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ
นางสาวยุวดี เสือใหญ่
นางสาวนัดธิดา นวลศรี
นายปิยพฤติ จิธานนท์
นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
นายรุ่งโรจน์ สมนิล
นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
นายเกตุ โพธิ์น้อย

