
                                                                                                                                                  

 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด ประจ าปี 2565 (ฉบับปรับปรุง) 

................................................................................................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ได้จัดการแข่งขันกรีฑาสีร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะอวด จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดรักขิตวัน โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 
โรงเรียนวัดจิกพนม และโรงเรียนบ้านปากบางกลม ซึ่งได้ก าหนดให้มีการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    
และกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลชะอวดขึ้น ในระหว่างวันที่ 28 - 29 
มิถุนายน  พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 เพ่ือให้การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคลาการปฏิบัติง าน
ออกเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  

      มีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ แนะน า อ านวยความสะดวกสนับสนุนการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วย     

ความเรียบร้อย พร้อมทั้งแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 

  1.1 นางวิมล  หนูชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ประธานกรรมการ 
  1.2 นายบุญฤทธิ์  แคล้วแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด    รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางศุภมนต์  จรณะเลิศ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรักขิตวัน           รองประธานกรรมการ 
  1.4 นายสมเกียรติ  เวชภูติ         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจิกพนม            รองประธานกรรมการ 
  1.5 นางอุษา  ดรุณเดช            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากบางกลม    รองประธานกรรมการ 
  1.6 นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง   รองประธานกรรมการ 
  1.7 นางสาวพัณณิตา  สุวรรณภักด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน         รองประธานกรรมการ 
  1.8 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง   รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
  1.9 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ     รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
  1.10 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  กรรมการ 
  1.11 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร กรรมการ 
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  1.12 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย             คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร            กรรมการและเลขานุการ 
  1.13 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.14 นายไพฑูรย์  ขุนทอง            คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการแข่งขัน  
     มีหน้าที่ ขอความร่วมมือ ประชุมวางแผน จัดท าระเบียบการการแข่งขัน ก าหนดการแข่งขันและ          
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
  2.1 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
  2.4 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครปูฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   รองประธานกรรมการ          

  2.5 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์       คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร                รองประธานกรรมการ 
  2.6 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.7 นายชิตพล  เต็มนา  คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.8 นายเชาว์  ขุนใหม่               คร ูโรงเรียนวัดรักขิตวัน          กรรมการ 
  2.9 นายอภิชัย  จันทร์ทองศรี       คร ูโรงเรียนวัดจิกพนม          กรรมการ 
  2.10 นางสาวกนพ  โชติธรรมโม    คร ูโรงเรียนวัดท่าสะท้อน          กรรมการ 
  2.11 นางสาวจิรัฏฐิกานต์  เกิดศิริ  ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง         กรรมการ 
  2.12 นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์       คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.13 นางปิยนุช  มามาก            คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.14 นางอัจฉรา  ไชยทอง          ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.15 นางชัชฎา  เทพอ านวย        ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.16 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย       คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.17 นายวิเชียร  บุญรัตน์          คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.18 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์    คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ 
  2.19 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครู อัตราจ้างโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร        กรรมการ 
  2.20 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย            ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ/เลขานุการ 
  2.21 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.22 นายไพฑูรย์  ขุนทอง คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.  กรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา  ประกอบด้วย 
 3.1 กรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  3.1.1 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์       ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    หัวหน้า 
  3.1.2 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  3.1.3 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย          ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  3.1.4 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  3.1.5 นายสุบิน  นาคปลัด            ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน          ผู้ช่วย 
          3.1.6 นายวานิช  ใหม่อ่อน           ครู โรงเรียนวัดจิพนม               ผู้ช่วย 
          3.1.7 นางสาวณัฐณิชา  สืบสาย      ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน        ผู้ช่วย 
          3.1.8 นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่             ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง   ผู้ช่วย 
          3.1.9  นายปิ่นเพชร  นวลจันทร์     ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม     ผู้ช่วย 
          3.1.10 นายชิตพล  เต็มนา            ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
 3.2  กรรมการก ากับลู่และชี้ขาดประเภทลู่  ประกอบด้วย 
          3.2.1 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์       ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    หัวหน้า 
          3.2.2 นายสุบิน  นาคปลัด      ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน          ผู้ช่วย 
          3.2.3 นายไชยดิษฐ์  ตรงสกุล         ครู โรงเรียนวัดจิกพนม              ผู้ช่วย 
  3.2.4 นางสาวณัฐณิชา สืบสาย       ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน       ผู้ช่วย 
          3.2.5 นายปิ่นเพชร  นวลจันทร์      ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม   ผู้ช่วย 
          3.2.6 นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่             ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง    ผู้ช่วย 
      3.2.7 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์   ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          3.2.8  นักเรียนจ านวน 10 คน        ผู้ช่วย  
 3.3  กรรมการผู้ชี้ขาดประเภทลาน ประกอบด้วย 
         3.3.1 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์       ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    หัวหน้า 
         3.3.2 นายอภิสิทธิ์  สุขหอม  ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน           ผู้ช่วย 
          3.3.3 นางภัทรวดี  ศรีชุมพวง       คร ูโรงเรียนวัดจิกพนม               ผู้ช่วย 
          3.3.4 นางอารี  ภิรมย์            ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน       ผู้ช่วย 
          3.3.5 นางสาวรัตนา  พาหุรัตน์      ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง    ผู้ช่วย 
          3.3.6 นายจิรพงศ์  พุทธศรี           เจา้หน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด    ผู้ช่วย  
          3.3.7 นายศุภสิทธิ์  พราหมโณ      เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด    ผู้ช่วย 
          3.3.8 นายจักรกฤษณ์  คมข า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด    ผู้ช่วย 
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          3.3.9 นักเรียนจ านวน 8 คน                                                  ผู้ช่วย 
 3.4 กรรมการผู้ตัดสินประจ าเส้นชัยและบันทึกรอบ ประกอบด้วย 
        3.4.1 นายชิตพล  เต็มนา           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      หัวหน้า 
        3.4.2 นายศิวัช  เกตุสมบัติ         ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน           ผู้ช่วย 
        3.4.3 นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง    ครู โรงเรียนวัดจิกพนม               ผู้ช่วย 
        3.4.4 นางสาวพรนภา  นกเพชร  ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน        ผู้ช่วย 
        3.4.5 นางสาวณิชาพร  ยังชู        ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง    ผู้ช่วย 
        3.4.6 นักเรียนจ านวน 10 คน             ผู้ช่วย 
 3.5 คณะกรรมการปล่อยตัวนักกรีฑา ประกอบด้วย 
        3.5.1 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     หัวหน้า 
        3.5.2 นายธนดล  ข้องจิตร ครู โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติฯ  ผู้ช่วย  
        3.5.3 นักเรียนชายจ านวน  4 คน        ผู้ช่วย 
 3.6 คณะกรรมการคัดเลือกนักกรีฑาเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาอ าเภอ  ประกอบด้วย 
        3.6.1 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์        ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     หัวหน้า 
        3.6.2 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์         ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
        3.6.3 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย              ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
        3.6.4 นายชิตพล  เต็มนา               ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
        3.6.5 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
        3.6.6 นายศิวัช  เกตุสมบัติ              ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน           ผู้ช่วย 
        3.6.7 นายอภิชัย  จันทร์ศรีทอง        ครู โรงเรียนวัดจิกพนม              ผู้ช่วย 
        3.6.8 นางสาวกนพ  โชติธรรมโม      ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน       ผู้ช่วย 
        3.6.9 นางสาวจิรฏฐิกานต์  เกิดศิริ     ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ผู้ช่วย 
        3.6.10 นางสาวกนกวรรณ  แซ่ตัน       ครู โรงเรียนบ้านปากบางกลม    ผู้ช่วย 

 4.  คณะกรรมการพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตบริการองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด  
     มีหน้าที ่จัดเตรียมกระบวนการต่าง ๆ ในพิธีเปิด- ปิด ฝึกซ้อมขบวนพาเหรด ฝึกซ้อมพิธีเปิด - ปิดการ
แข่งขันกรีฑาเสมือนจริง จัดเตรียมค ากล่าวรายงานของประธานนักเรียน และค ากล่าวเปิดการแข่งขันกรีฑาของประธาน
ในพิธี เตรียมแท่นยืนในการกล่าวรายงาน และการกล่าวเปิดของประธานในพิธี จัดกระบวนการในพิธีเปิด ประกอบด้วย 

 4.1 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล       ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
 4.2 นางจิราพร  ควนวิไล           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
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 4.3 นางอัมพร  แสงจันทร์           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 4.4 นางสาวสุปราณีต  ปานมา     ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 4.5 นางปิยนุช  มามาก           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 4.6 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว           ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 4.7 นางสุพัตรา  ไกรหา  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 4.8 นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 4.9 นายอร่าม  ใสสะอาด  ครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   ผู้ช่วย 
 4.10 นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 4.11 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 4.12 นางฉลวย  หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญชี    ผู้ช่วย 
 4.13 นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 4.14 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 4.15 คณะกรรมการนักเรียน       ผู้ช่วย 
 4.16 นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 13 นาย      ผู้ช่วย 
5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขัน ประกอบด้วย 
 5.1 นางรองรัก  สุวรรณรัตน์        ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      หัวหน้า 
 5.2 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์        ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
 5.3 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย             ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
 5.4 นายชิตพล  เต็มนา             ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
 5.5 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร    ผู้ช่วย 
 5.6 นักเรียนจ านวน 40 คน       ผู้ช่วย 

          6.  คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
      มีหน้าที่ ท าแบบรายงานตัวนักกรีฑา รับรายงานตัวนักกรีฑา ตรวจสอบรายชื่อนักกรีฑาแต่ละรุ่น 

ให้ตรงกับหลักฐานและรายการแข่งขัน 

  6.1  กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประกอบไปด้วย 
          6.1.1 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     หัวหน้า 
          6.1.2 นางสาวสุกัญญา  นวนเสน ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
         6.1.3 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน ์ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
          6.1.4 นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
          6.1.5 นางบัณฑิตา  วงศ์อุทัย ครผูู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร     ผู้ช่วย 
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          6.1.6 นักเรียนจ านวน 5 คน         ผู้ช่วย 
  6.2  คณะกรรมการเตรียมตัวนักกรีฑา และน านักกรีฑาไปสู่จุดปล่อยตัว ประกอบด้วย 
          6.2.1 นายวรัญญู  ทะเดช  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
          6.2.2 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
          6.2.3 นักเรียนจ านวน 7 คน      ผู้ช่วย 
          7.   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลและสถิติการแข่งขัน  

      มีหน้าที่ บันทึกผลการแข่งขันและรวมคะแนนผลการแข้งขันของแต่ละรุ่น น าไปปิดประกาศผล 

การแข่งขันให้ถูกต้อง และสรุปคะแนนเพ่ือประกาศเป็นผลรางวัลให้แก่พรรคสีและโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

  7.1 นางเอ้ือมเดือน  สุริยะย์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 

  7.2 นางชัชฎา  เทพอ านวย ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

  7.3 นายศรหีราช  ขุนทอง  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

  7.4 นางสาวปิยนุช  ชะละจิตต์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  7.5 นางสาวนาถยา  แดงทองใส นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 

  7.6 นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 

  7.7 นางสาวอรอุมา  อิสลาม ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  7.8 นักเรียนจ านวน 7  คน      ผู้ช่วย 
 

         8.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  
      มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันและเป็นพิธีกรระหว่างท าพิธี ประกอบด้วย 

  8.1 นางปิยนุช  มามาก  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 

   8.2 นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   8.3 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   8.4 นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครผูู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

   8.5 นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า ครผูู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   8.6 นักเรียนจ านวน 8 คน       ผู้ช่วย 

       9.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
     มีหน้าที่ จัดกองอ านวยการ สถานที่เก็บตัวนักกรีฑา สถานที่รับรายงานตัว ห้องพยาบาล เสาธงชาติ           
เสาธงพละ เสาธงโรงเรียน เสาธงองค์การบริหารส่วนต าบลชะอวด เสาธงโรงเรียนประถมทั้ง 5 โรง กระถางคบเพลิง 
โต๊ะ เก้าอ้ี สร้างที่นั่งตัดสินกรีฑา อัฒจันทร์เชียร์ของแต่ละพรรคสี ประกอบด้วย 
          9.1 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
   9.2 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
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   9.3 นายวิเชียร  บุญรัตน์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   9.4 นายสาโรจน์  รัตนค า  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   9.5 นางสาวอุทัยวรรณ  สังคานาคิน ครูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   9.6 นายชิตพล  เต็มนา  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   9.7 นายเลิศศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานพัสดุ    ผู้ช่วย 
   9.8 นายถาวร  สังข์แป้น  ช่างไฟฟ้า     ผู้ช่วย 
   9.9 นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   9.10 นายวิโรจน์  เนตรสุวรรณ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ผู้ช่วย 
   9.11 นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   9.12 นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   9.13 นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ    ผู้ช่วย 
   9.14 นักเรียนแต่ละพรรคสี ๆ ละ 10 คน     ผู้ช่วย 
        10.  คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง 
       มีหน้าที่ ติดตั้งระบบเสียงแก่พรรคสีต่าง ๆ ระหว่างการฝึกซ้อมและติดตั้งระบบเสียงที่กองอ านวยการ          
ในระหว่างการด าเนินการแข่งขันจนแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
   10.1 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล  ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
   10.2 นายถาวร  สังข์แป้น  ช่างไฟฟ้า    ผู้ช่วย 
   10.3 นายสิงหรา  แสงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   10.4 นายประยงค์  ช านาญแป้น ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   10.5 นายจ าลอง  อ้นประวัติ ลูกจ้างชั่วคราว    ผู้ช่วย 
   10.6 นักดนตรีโรงเรียนชะอวดวิทยาคารจ านวน 7 คน   ผู้ช่วย 
 11.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (เหรัญญิก)  
        มีหน้าที่ จัดเบิกค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายต่าง ๆ และรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายตามระเบียบการเงิน
และพัสดุ ประกอบด้วย 

   11.1 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 

   11.2 นางจิราพร  ควนวิไล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

   11.3 นางสาวจุรีย์  ไก่แก้ว  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

   11.4 นางสาวขวัญธิดา  ศักดิเศรษฐ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   11.5 นายไพฑูรย์  ขุนทอง คร ูโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 

   11.6 นางสุมณฑา  สุขหอม ครู โรงเรียนวัดจิกพนม   ผู้ช่วย 
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   11.7 นางอารีย์  ภิรมย์  ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน   ผู้ช่วย 

   11.8 นางสาวรัตนา  พาหุรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสะท้อน  ผู้ช่วย 

   11.9 นางศันสนีย์  สมสีแสง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
   11.10 นางฉลวย  หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วย 

         12.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ – บริการ  
        มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มส าหรับบริการแขก เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในสนาม กองอ านวยการ 
และกรรมการทุกฝ่าย ประกอบด้วย 
   12.1 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
   12.2 นางจิราพร  ควนวิไล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.3 นางอรสา  บุญรินทร์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.4 นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.5 นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.6 นางสาวจิราวรรณ  บัวเกตุ  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.7 นางสาวนันธิญา  แก้ววิจิตร ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.8 นางสาวอรัญญา  แก้วบุญทอง  ครูอัตราจ้างครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
   12.9 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   12.10 นางฉลวย  หนูจันทร์  พนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วย 
   12.11 นางวรรณา  จันทรัตน์  พนักงานธุรการ    ผู้ช่วย 
   12.12 นางนุชฎา  จิตติศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ    ผู้ช่วย 
   12.13 นางสาวธัญชนก  คงภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ    ผู้ช่วย 
   12.14 นายสุริยา  ตะลาศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 
   12.15 นางสาวศิริลักษณ์  ชูทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 

   12.16 นางสาวอัจฉรา  ประวัน นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 
        13.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  
       มีหน้าที่ จัดหา จัดเตรียมอาหารเที่ยงเพ่ือเลี้ยงกรรมการทุกฝ่าย ตลอดจนบริการแขกที่มาร่วมในพิธี        
และดูแลบุคลากรที่มาร่วมงานสปอร์ตไนท์  ประกอบด้วย 
   13.1 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
   13.2 นางสาวศิริเพ็ญ  หนูเกลี้ยง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.3 นางสาวนวิญญา  กุณฑล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.4 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
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   13.5 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.6 นางเกวลิน  เกตุแก้ว  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.7 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.8 นางมณฑา  แก้วมณ ี ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.9 นางลภารัตน์  รอดสง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.10 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   13.11 นางบุษลีวัลย์  แซ่ภู่ ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง  ผู้ช่วย 
   13.12 นางสาวนิตยา  นิ่มหนู ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน   ผู้ช่วย 
   13.13 นางภัทรวดี  ศรีชุมพวง ครู โรงเรียนวัดจิกพนม   ผู้ช่วย 
   13.14 นางวรรณา  จันทรัตน์ พนักงานธุรการ    ผู้ช่วย 
   13.15 นางสาวนลินทิพย์  สุขสงวน นักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ผู้ช่วย 
   13.16 นักเรียนจ านวน 8 คน      ผู้ช่วย  
         14.  คณะกรรมการฝ่ายรางวัล  
       มีหน้าที่จัดเตรียม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล จัดผู้รับผิดชอบเชิญเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ประกอบด้วย 
   14.1 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
   14.2 นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   14.3 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   14.4 นางเพ็ญนภา  สุคตะ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย  
   14.5 นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   14.6 นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   14.7 นายนัยวัต  ราชยอด  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   14.8 นางสาวปลีรัตน์  เกลี้ยงจันทร์   ครูอัตราจ้าง โรงเรยีนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
   14.9 นักเรียนจ านวน 13 คน      ผู้ช่วย 
         15.  คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  
       มีหน้า จัดหา จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้นักกรีฑาที่ชนะการแข่งขัน ตามระเบียบการแข่งขัน ประกอบด้วย 
   15.1 นางอัจฉรา  ไชยทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
   15.2 นางสาวรัชดาภรณ์  ศิริค า ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   15.3 นางอรอุมา  นิตย์วิมล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   15.4 นางอัจฉรา  ไชยทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   15.5 นายศรีหราช  ขุนทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
   15.6 นักเรียนจ านวน 6  คน      ผู้ช่วย 
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 16.  คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร  
       มีหน้าที่ จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันและล าดับขั้นตอนของพิธีการต่าง ๆ นักกีฬาอาวุโส นักกีฬาวิ่งคบเพลิง  

ระเบียบการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  16.1 นางชัชฎา  เทพอ านวย ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
  16.2 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  16.3 นางอัจฉรา  ไชยทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  16.4 นายศรีหราช  ขุนทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  16.5 นักเรียนจ านวน 6  คน      ผู้ช่วย 

         17.  คณะกรรมการรักษาความสงบ  
        มีหน้าที่ ดูแลความสงบ ความปลอดภัยระหว่างการฝึกซ้อมตลอดเวลาการแข่งขัน และควบคุมดูแล 
การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนระหว่างแข่งขัน ประกอบด้วย  
   17.1 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
   17.2 นางสาวภาวณี  ด่านศิระวานิชย์ หัวหน้าระดับชั้น ม.1   ผู้ช่วย 
   17.3 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล หัวหน้าระดับชั้น ม.2   ผู้ช่วย 
   17.4 นางสาวธนพร  ทองลมุล หน้าระดับชั้น ม.3   ผู้ช่วย 
   17.5 นางอรอุมา  นิตย์วิมล หัวหน้าระดับชั้น ม.4   ผู้ช่วย 
   17.6 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย  หัวหน้าระดับชั้น ม.5   ผู้ช่วย 
   17.7 นางอัมพร  แสงจันทร์ หัวหน้าระดับชั้น ม.6   ผู้ช่วย 
   17.8 คณะกรรมการฝ่ายปกครองแต่ละพรรคสี    ผู้ช่วย 
   17.9 เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ชะอวด      ผู้ช่วย 
   17.10 อปพร.  อบต.ชะอวด      ผู้ช่วย 
 18.  คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด 

 18.1  กรรมการชุดกองดุริยางค์  
         มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนท าหน้าที่ดรัมเมเยอร์ ถือป้ายโรงเรียน ถือธงโรงเรียน ขนาบธง  
ขบวนเทิดพระเกียรติและขบวนธง ขาว – แดง ธงพรรค ประกอบด้วย 
  18.1.1 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคร  หัวหน้า 
  18.1.2 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล     ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  18.1.3 นางจิราพร  ควนวิไล ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  18.1.4 นางอัมพร  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  18.1.5 นางสาวสุปราณีต  ปานมา ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
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  18.1.6 นางสาววจิรา  สังข์ทอง ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  18.1.7 นางสาวจิรา  จริตงาม ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
  18.1.8 นายอร่าม  ใสสะอาด ครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ผู้ช่วย 
  18.1.9 นายรัตนชัย  ตัญญะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  18.1.10 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  18.1.11 นางฉลวย  หนูจันทร์ พนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วย 
  18.1.12 นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
  18.1.13 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 

  18.2  กรรมการกองพาเหรดพรรคสีและโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน   
           มีหน้าที่ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมเดินพาเหรด พรรคสีละ 60 คน คัดเลือกนักเรียนถือ       
ป้ายพรรค ถือธง ขนาบธงและดรัมเมเยอร์ของพรรค ควบคุมการฝึกซ้อมและร่วมขบวนพาเหรด ประกอบ 
   18.2.1 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล    ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยโรงเรียนชะอวดวทิยาคาร    หัวหน้า 

   18.2.2 นายสุบิน  นาคปลัด  ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน        ผู้ช่วย 
   18.2.3 นายวชิรวิชญ์  พิชญพีรพล  ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน        ผู้ช่วย 
   18.2.4 นางอัมพร  แสงจันทร์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.5 นางสาวสุจิตรา  กัญจนกาญจน์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.6 นางเพ็ญนภา  สุคตะ  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.7 นางสมใจ  ทรงประดิษฐ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.8 นางสาวผกามาศ  สิริอินทร ์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.9 นายฉลองชัย  ละม้าย  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         ผู้ช่วย 
   18.2.10 นางปิยนุช  มามาก  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.11 นางอัจฉรา  ไชยทอง  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.12 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.13 นางสาวจันทร์ทิพย์  รอดมา ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.14 นางขนิษฐา  ใจดี   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.15 นางสุพัตรา  ไกรหา  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร       ผู้ช่วย 
   18.2.16 นางสาวณิชาพร  ยังชู  ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง       ผู้ช่วย 
   18.2.17 นายรัตนชัย  ตัญญะ  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
   18.2.18 นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
   18.2.19 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร      ผู้ช่วย 
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   18.2.20 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
   18.2.21 นายภัทรกร  ศิริรัตน์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
 19.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
        มีหน้าที่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ เตียงพยาบาล เปล ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือขอก าลัง
เจ้าหน้าทีม่าประจ าในวันแข่งขันวันละ 2 คน คอยช่วยเหลือและปฐมพยาบาลตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 19.1 นางสาวณฐลิล  ฤทธิชัย   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
 19.2 นางสมจิตร  คงทองเอียด   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 19.3 นางสาวจารุณี  นิยมญาติ   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 19.4 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
 19.5 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอวด       ผู้ช่วย 
 19.6 นักเรียนจ านวน 8 คน       ผู้ช่วย 

 20.  คณะกรรมการฝ่ายประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรดและเชียร์ลีดเดอร์  
        มีหน้าที่ ตัดสินกองเชียร์ทั้งประเภทดุเดือดและประเภทความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินขบวนพาเหรด 
และเชียร์ลีดเดอร์ ออกแบบเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย 

 20.1 นางสาวธัญญ์จุฑา  ผกากรอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร หัวหน้า 
 20.2 นางสาวพัณณิตา  สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน  ผู้ช่วย 
 20.3 นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ผู้ช่วย 
 20.4 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
 20.5 นางสาวเขมิกา  สิทธิฤทธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
 20.6 นางสาวสุภาภรณ์  แก้วคงทอง ครูโรงเรียนวัดรักขิตวัน   ผู้ช่วย 

 21.  คณะกรรมการฝ่ายการแสดงเปิดสนาม ประกอบด้วย 
  21.1  การแสดงวงโยธวาทิตโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
            21.1.1 นายวรรณวิทย์  ควนวิไล   ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
            21.1.2 นางอัมพร  แสงจันทร์ ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         ผู้ช่วย 
            21.1.3 นางสาวจิรา  จริตงาม ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         ผู้ช่วย  
            21.1.4 นางสาวขวัญจิรา  นวลแป้น  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร         ผู้ช่วย 
            21.1.5 นางสาวสุรัญญา  หนูสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร        ผู้ช่วย 
            21.1.6 นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร        ผูช้่วย  
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 21.2  เชียร์ลีดเดอร์ทุกพรรคสี 
          21.2.1 นายวิเชียร  บุญรัตน์   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   หัวหน้า 
          21.2.2 นายสาโรจน์  รัตนค า   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.3 นายสาธร  มหาสวัสดิ์   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.4 นายไพฑูรย์  ขุนทอง   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.5 นางสาวชนกนาฏ  กาญจนภักดิ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.6 นางสาวธันย์ชนก  สุมาลี   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.7 นางอรอุมา  นิตย์วิมล   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.8 นางกาญจนา  ชูเมฆา   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.9 นางสาวกนกวรรณ  เหมทานนท์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.10 นางสาวมัตถกาญจน์ เอียดด า   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.11 นางศันสนีย์  สมสีแสง   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย  
          21.2.12 นางสาวสิรภัทร  สวัสดิกุล   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          21.2.13 นางสาวรวิวรรณ  ไพพูล   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          21.2.14 นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงชู   ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          21.2.15 นายสุรกานต์  เกลี้ยงข า  ครูผู้ช่วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          21.2.16 นางสาวศิริพร  ศรีไชย  ครูผู้ช่วย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   ผู้ช่วย 
          21.2.17 นางสาวอมรรัตน์  หิรัญรัตน์  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
          21.2.18 นางสาวรัตทิกา  เพ็งจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 
          21.2.19 นางสาวสายฤดี  ศรีชูทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วย 

 22.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
       มีหน้าที่ บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ในระหว่างการฝึกซ้อมและตลอดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

 22.1 นายเสนาะ  ทรงประดิษฐ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
 22.2 นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 22.3 นางจีราพร  นุ่มน้อย   ครู โรงเรียนวัดจิกพนม   ผู้ช่วย 
 22.4 นางกมลทิพย์  โมรา   ครู โรงเรียนวัดรักขิตวัน   ผู้ช่วย 
 22.5 นางสาวปนัดดา  หนูคง  ครู โรงเรียนวัดท่าสะท้อน   ผู้ช่วย 
 22.6 นางสาวจิรัฏฐิกานต์  เกิดศิริ  ครู โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง  ผู้ช่วย 
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 23.  คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  
        มีหน้าที่ เตรียมรถยนต์เพ่ือบรรทุกอุปกรณ์ส่วนกลาง เพ่ือใช้ในการเดินขบวนพาเหรด และบรรทุก              
วงดุริยางคโ์รงเรียนชะอวดวิทยาคาร และสถาบันที่เชิญมาเพ่ือช่วยในการเดินพาเหรดของงานกรีฑา ประกอบด้วย 

 23.1 นายวิเชียร  บุญรัตน์   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  หัวหน้า 
 23.2 นายสาโรจน์  รัตนค า  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 23.3 นายสาธร  มหาสวัสดิ์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 23.4 นายไพฑูรย์  ขุนทอง  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 23.5 นายสมคิด  สุวรรณรัตน์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 23.6 นางอัมพร  แสงจันทร์  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 23.7 นางสาวภัสศร  สมทรัพย์    ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
24.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
      มีหน้าที่ ออกแบบประเมินผล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลการประเมิน ประกอบด้วย 
 24.1 นางสนิฎา  วงศ์สุริยามาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคร  หัวหน้า 
 24.2 นายชูศักดิ์  นวลจุ้ย   ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 24.3 นางสุดารัตน์  ขวัญแก้ว  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 24.4 นางสาวกัณหา  ม้าแก้ว  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 24.5 นางสาวนวิญญา  กุลฑล  ครู โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ผู้ช่วย 
 24.6 นางสาวสุชัญญา  กายฤทธิ์  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ผู้ช่วย 
 24.7  นักเรียนจ านวน 5  คน       ผู้ช่วย 
        

         ขอให้ผู้ที่รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลังสติปัญญาและความสามารถ ให้บังเกิดผลดีแก่ 
ทางราชการสืบไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่   27  มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

 

(นางวิมล  หนูชุม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 


