
๑ 

 

 

 

ค าสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร 
ที่   ๐๔๙ / ๒๕๕๙     

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์   
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๑๑  “กีฬาเยาวชนชากังราวเกมส์ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ”   

ประจ าปี  ๒๕๕๙   ณ  จังหวดัก าแพงเพชร  
 

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  รับมอบหมายจากส านักงานอาชีวศึกษาภาคเหนือ        
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๑๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙  โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์   ด้วยกิจกรรมกีฬาเพ่ือการสร้างความสามัคคีและปูองกันปัญหายาเสพติด  จึงให้มีการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน  นักศึกษา  ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาระดับภาค  ภาคเหนือ  ในระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๖ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ในจังหวัดก าแพงเพชร  ใช้ชื่อว่ากีฬาเยาวชนชากังราวเกมส์  เพ่ือให้การด าเนินการแข่งขันกีฬา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกีฬาเยาวชนชากังราวเกมส์  
กลุ่ม ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๑๑  ประกอบด้วย  ผู้มีรายนามดังต่อไปนี้  

  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ   

๑. นายสุภาพ      มณีรัตน์ ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุรางค ์    อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง     แก้ววี    รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี   รองประธานกรรมการ 
๕. นายรชต     ดิลกรัชตสกุล รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางปฏิมา    พุฒตาลดง รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายสิทธิชัย    สนุนพิทักษ์ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายยุทธพิชัย    กล้าหาญ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายเดโชวัต   ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐.  นายอุเทน   ปิ่นม่วง รองผู้อ านวยการ วก.ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๑.  นายรังสันต์        นุสติ  รองผู้อ านวยการ วก.ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๒.  นางรุ่งนภา   เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓.  นายนิธิศศักดิ์  น้อยรูปเรา รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 

 
/นายอ านาจ       



๒ 

 

๑๔. นายอ านาจ      ศรแก้ว  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดนโยบาย  ควบคุม  ดูแล  การด าเนินการจัดการแข่งขัน  ให้การสนับสนุนและอ านวยการให้

คณะกรรมการทุกฝุายด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. แก้ไขปัญหาอุปสรรคในกรณีท่ีคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ไม่สามารถด าเนินการหาข้อสรุปได้ 
๓. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคเหนือครั้งที่  ๑๑   

ประจ าปี  ๒๕๕๙  “โครงการกีฬาเยาวชนชากังราวเกมส์  กลุ่ม ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ” 
๔. จัดประชุม  สรุป  ติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ทุกฝุาย 
๕. ประสานงานอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ  
๖. ประสานงาน ประชุมคณะกรรมการอ านวยการการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์  ระดับภาค      

ภาคเหนือ  ครั้งที่  ๑๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙ “โครงการกีฬาเยาวชนชากังราวเกมส์  กลุ่ม ๑๗              
จังหวัดก าแพงเพชร” 

๗. ติดตามการด าเนินงานของทุกฝุาย 
๘. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๙. จัดท าแผนงาน  งบประมาณและปฎิทินปฏิบัติงานของทุกฝุาย 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ      มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ 

๕. นางปฏิมา    พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย    สนุนพิทักษ์  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายยุทธพิชัย   กล้าหาญ  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายเดโชวัต    ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายอุเทน    ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการ วก. ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๐. นางรุ่งนภา    เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นายนิธิศศักดิ์    น้อยรูปเรา  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร        กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายรชต    ดิลกรัชตสกุล  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายรังสันต์       นุสต ิ   รองผู้อ านวยการ วก. ขาณุวรลักษบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายอ านาจ       ศรแก้ว  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/ฝุายจัดการแข่งขัน   



๓ 

 

๓.   คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬามวยไทย  ประกอบด้วย  
๑. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร     ประธานกรรมการ 
๒. นายนิธิศศักดิ์    น้อยรูปเรา  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ   
๓. นายนิทัศน์      ศรีเทียมศักดิ์     ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ                  
๔. นายสุชาญ   นาคน้อย    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายไชยบูรณ์  ประเดิมรัตนกุล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายธนนันท์      มาศธนานันต์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายประหยัด    แช่มจุ้ย  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายชานนท์      นาคทอง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙.   นายเสริมศักดิ์   ชมอุต   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายปรีชา        มลเลื่อน    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางปราณี      แสงจันทร์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นายสิทธิพร     ไกรยวงศ ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายส าเริง      ค ากมล  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุภาพร  ผุดผ่อง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นายทรงยศ    ก าแพงแก้ว  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖. นางสาววรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายพรเทพ       จริยรัตน์ไพศาล ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร           กรรมการ 
๑๘. นายเกียรติศักดิ์  ศิริฤทัยวัฒนา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร           กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นายธวัชชัย   พุ่มริ้ว   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬามวยสากล   ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู คุ้มกล่ า   ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายนิธิศศักดิ ์ น้อยรูปเรา  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชูชาติ        ศรีคมข า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ                                   
๔. นายณัฐดนัย     เรือนค า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นางสาวเพียงพร  ชัยอ้าย   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายอุดม        เสือดอนกลอย  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายเพิ่ม     บดีรัฐ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายจิรเมธ        กลิ่นบัว   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายเทอดพล     เพชรจันทร์       ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๐. นายชัด       อินทะสี     ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๑. นายวันชัย   กอบกิจ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายวิจิตร   



๔ 

 

๑๒. นายวิจิตร   พิรารัมย์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นางมัทนา  จีบกล่ า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นายจิรศักดิ์      สุริยาส่องแสง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นายพิษณุ        สินเธาว ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖. นายอาจณรงค์  วงศ์วิริยชาติ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายสุริยา        นามลักษณ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘. นายพัชรพงษ์    ศรีเรืองฤทธิ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙.  นายอัครนิตย์ ล่องชูผล   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ      
๒๐.  นายประยุทธ ค ายา   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร      กรรมการและเลขานุการ       
๒๑.  นายณรงค์        ตระกูล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาหมากล้อม  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู คุ้มกล่ า   ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธพิชัย     กล้าหาญ  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางนงนวล        บางแค    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายสุพล          จันปอภาร  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นางจุฑารัตน์      เนวะมาตย์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางสุธาทิพย์      เมฆพัฒน์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นางพชรกมล      อินทรสูต  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายประยุทธ      ค ายา   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายเกียรติศักดิ์    ศิริฤทัยวัฒนา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๐.  นางสาววันทนีย์   ศิริพันธ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑.  นางศรีพรรณ      ต้นกวาว  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวกานต์ศินี   ทวีเสริมสิริสุข  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวพิมลพรรณ พรหมทอง    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔.  นางจินตนา        ศุภราทิตย์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๕.  นางสาวจันทร์ศรี  ดนูนาถ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖.  นางสาวพนมพร   แปูนแก้ว   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๗.  นางสาวปภัสวรรณ  เอี่ยมรักษา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๘.  นางภาณี          พิมพาทอง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๙.  นางสุพัตรา        อินหนองฉาง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๐. นางสาวสุพรรษา  ปราบพาล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๑.   นางกมลพร       เชื้อช่าง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นางกนกรดา 



๕ 

 

๒๒.   นางกนกรดา   ปานสุด   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓.   นางสาวยุพา   จินาเขียว   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๔.   นายไกรวุฒิ     ศิริสมบัติ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๕.   นางสาวนันทนา  ข าปาน  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๖.   นายอนุพรรณ    ธรรมสิทธิเจริญ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๗.   นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๘.   นางชนัญญา     มุ่งต่อกิจ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๒๙.   นายมนตรี จันทร์วังทอง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาฟุตบอล  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิชัย    สนุ่นพิทักษ์  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ     
๓. นายสมบัติ     ชิวหา    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายชัยพร   ดอนกลาง   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายจ าลอง   สิงโต              ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายสุรศักดิ์   แสนสุวรรณ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายขจรศักดิ์  จันทร์นวล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายอัธฌาย์นัน  สงวนวงศ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายอุเทน   น้อยเอ่ียม   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๐. นายรัฐติกรณ์  ศรีสวัสดิ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. ว่าที่ ร.ต. ณัฐนนท์  จาดค า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นางสาวบุญเรือน  ช่างย้อม   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายวรพงษ์   โพธิ์มูล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. ว่าที่ ร.ต.สุชน  แก้วบุรี   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นายพันธสร รักษาแดน   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖. นายสุรศักดิ์ สุขประกอบ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายวัชรธน   ขอพรกลาง   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการและเลขานุการ           
๑๘. นายทศพล   ชัยตันตระกูล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาบาสเก็ตบอล  ประกอบด้วย 
๑. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย   ผู้อ านวยการ  วช.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายรชต        ดิลกรัชตสกุล  รองผู้อ านวยการ  วช.ก าแพงเพชร       รองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระพงศ์   วังนาค  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายสมเกียรติ   ตรีบุพชาติสกุล   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายชัยลักษณ์    



๖ 

 

๕. นายชัยลักษณ์   เส้นเศษ  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายเฉลิมพันธ์   ชัยฤกษ์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายมานพ       ชูยิ้ม   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายธีรพล        อินผล  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายศิริพัฒน์     สุริยวงค ์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายภัทรพันธ์   จันทร์สูง  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวจินตนา   ธิน้อยวงค์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นางสาววรารัตน์   ฤทธิ์เอี่ยม  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นางสาวโศรยา     เปอร์เขียว  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวชุลีภรณ์   มารศรี  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นางสาววนิดา      พงษ์เม่น  เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๖. นางสาวรัตติกาล   โตเฟือง  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๑๗. นางสาวชมพูนุช   รักษ์ชน  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘. นางสาวสอยดาว   วรศิลป์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ    
๑๙. นายวิทยา          ปูอมภา  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๒๐. นายวรสันต์        ชื่นชม  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร     กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายวรวิทย์        หอมวงษ ์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาวอลเล่ย์บอล  ประกอบด้วย 
๑. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย   ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  ประธานกรรมการ 
๒. นายรชต       ดิลกรัชตสกุล  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายมานู         มาเจริญ  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. ว่าที ่ร.ต.มนู      มุ่งเจริญ  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายจักรกริช      ชื่นสิน  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายสมชาย       พลกล้า  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายธีรพงศ์       จันทร์เพ็ง  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายสมโภช       แสงกล้า  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นางสาวพัชรี      สุขพระจันทร์ ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นางสาวโศรยา  เปอร์เขียว  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิราพร  เคนค า  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นายวศิน        อ่ิมกระจ่าง  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายจักรี        ทัดไทย  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นายโกษิต       คงรัตน ์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๑๕. นางสาวสุกัญญา   แคนอินทร์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๑๖. นางสาวปิยาภรณ์   ไหมทอง  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายณัฐพงศ์   ศรีคชไกร  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ     
๑๘. นายสุรินทร์   ชูกร   เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙. นางพวงเงิน   ซ่อนกลิ่น  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายวรวิทย์ 



๗ 

 

๒๐. นายวรวิทย์     หอมวงษ ์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายวรสันต์     ชื่นชม  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กรีฑา  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ.วก.ขาณุวรลักษบุรี  ประธานกรรมการ 
๒. นายรังสันต์       นุสติ  รองผู้อ านวยการวก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ                                   
๓. นางสาวดาวสกาย  พูลเกษ  ครวูิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๔. นายประสิทธิ์   พรหมมนิทร์  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๕. นายไพศาล      อ่อนสกุล  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๖. นายนิรุต        ปรีดาศักดิ ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๗. นางสาวเกศรินทร์  ศรีจานเหนือ   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๘.  นายนิพนธ์       จริยาคุณา  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๙.  นางสาวปราณี   ธูปบูชา  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๐. นายสมมาตร  นามดี   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๑. นายชรินทร์   กระจ่างถิ่น   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๒. นายธนา     มหาการะเกตุ   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๓. นางปราวินีย์  อ้อยฉิมพลี    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๔. นางสาวศิริลักษณ์  ราชครูบอล   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๕. นายเป็นหนึ่ง      นุ่มทอง      ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๖. นางสาวพรรณตรี  คงยืน   ครวูิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๗. นางสาวทุเรียน     พรมมา    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๘. นายธนศักดิ์        ปิ่นมณี     ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๙. นางสาวนิรชา      แซ่หลิ่ม   เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๒๐. นายยอดรัก        ใจประเสริฐ   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวจีรวรรณ  จันทร์ศิริ    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน เปตอง  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  ประธานกรรมการ 
๒. นายอุเทน        ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการวก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ                                   
๓. นางวลัยพร      หอมทรัพย์  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๔. นายสมชาย      ฉัตรโพธิ์  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๕. นางชนิดาพา    ปิ่นม่วง  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๖. นายโกวิท       บุญด้วง  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๗. นายพงษ์ทิพย์  บุญมาปะ  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 

/นางสาวอรสา 



๘ 

 

๘. นางสาวอรสา   ค าเอ่ียม  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๙.  นายเฉลิมพล   แต่งรูป  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๐. นางสาวพนิดา  โพธิ์ทอง   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๑. นางสาวนุชนารถ  พุ่มนาค  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๒. นายสงคราม  โฉมศรี  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายปัญญา  จันทร์เงิน  ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาเซปัคตะกร้อ  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ      มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายอ านาจ     ศรแก้ว  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายรณพีย์      สงขัย                    ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ             
๔. นายทวี          ปิงแสน  ครวูิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายไพฑูรย์     นามสง่า  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายชัยโรจน์   พิทักษ์เสาวภาพ   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายอิสระ      เทพยุหะ  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. ว่าที ่ร.ต. ธเนตร  แต่งงาม  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙.  นายเอกสิทธิ์    ปิ่นทอง  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.  นายแสนยากร  มวลจุมพล   เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน  กีฬาฟุตซอล  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ      มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ่งนภา     เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ    
๓.   นายสมยศ     เจริญศิลป์    ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายเกียรติพงษ์  เพ่ิมพัฒนากุล   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ                         
๕. นายธวัชชัย     คชาธาร  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายศุภดิษฐ์     มณีรัตน์   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗.  ว่าที ่ร.ต. นิรันดร์  สิทธิเชิงค้า   เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘.  นายเจษฎา    บัวยศ      เจ้าพนักงานธุรการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร    กรรมการ 
๙.  นายนฤพนธ์   ปลั่งดี         ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายศิริศักดิ์  ทรัพย์มูล     ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามที่ใช้ในการแข่งขัน  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและอุปกรณ์เทคนิคต่าง ๆ ตรวจสอบดูแลเก็บรักษาอุปกรณ์ 
๓. จัดการแข่งขันประจ าสนามในแต่ละวัน 

/จัดเตรียม 



๙ 

 

๔. จัดเตรียม/ประสานบุคลากรส าหรับท าพิธีมอบเหรียญรางวัล  โดยประสานกับฝุายจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 

๕. จัดเตรียมผู้ตัดสิน  ผู้ประกาศประจ าสนาม  เจ้าหน้าที่เทคนิคทุกชนิดกีฬา 
๖. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทคนิค  หรือผู้ช่วยผู้ตัดสินทุกชนิดกีฬา 
๗. จัดประชุมผู้จัดการทีมทุกชนิดกีฬา 
๘. จัดการแข่งขันให้เป็นไปตามโปรแกรมการแข่งขันทุกชนิดกีฬา 
๙. จัดหาน้ าดื่มแก่นักกีฬา/เจ้าหน้าที่/ผู้ตัดสิน  ระหว่างการแข่งขัน 
๑๐. จัดท าแผนงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละประเภทกีฬา  น าส่งฝุายเลขานุการ         

เพ่ือจัดท าเป็นแผนการรวมต่อไป 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและบัตรประจ าตัว  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  ประธานกรรมการ 
๒. นายเดโชวัต   ทักคุ้ม   รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธารางกูล  บัวบาน   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ   
๔. นางศุภรัตน์    เทียบลม  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นางจินตนา    ชาญเชี่ยว  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางสาวลัดดาวัลย์  เกิดสุวรรณ์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นางดัชนีย์      จะวรรณะ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐปาลิน  ทักษิณวงศ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายนุกูล       เทียนการ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นางสุนีรัตน์    ศรีสังข ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางกุลนรี      วังอาจ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๒. นางสาวชฎาธร  อ้นอารี  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายอ านวย     ดีพา   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางพิมพ์สุรีย์    พงษ์เสือ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. รับรายงานตัวและลงทะเบียนนักกีฬาทุกชนิด  ประเภทกีฬา 
๒. แจ้งนักกีฬาทุกทีมส่งเอกสารหลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
๓. จัดเตรียมและท าทะเบียนรายชื่อ  และเอกสารประกอบนักกีฬารายบุคคลของทุกชนิดกีฬา                 

ให้กับฝุายเทคนิคกีฬา 
๔. จัดท า  ID  Card นักกีฬา  ผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอนและคณะกรรมการทุกฝุายพร้อมเกียรติบัตร 
๕. จัดท าเอกสารและรับรายงานตัวนักกีฬาส่งเสนอคณะกรรมการการแข่งขันแต่ละชน 
๖. สรุปรวบรวมและรายงานตามประเภทกีฬา 

 
/ฝุายจัดท าเหรียญ 

 



๑๐ 

 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเหรียญรางวัลเกียรติบัตรและสูจิบัตรการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 
๑. นางสุรางค์      อภิรมย์วิไลชัย   ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  ประธานกรรมการ 
๒. นางปฏิมา       พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนา   บุญทอ   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๔. นายวรวิทย์      หอมวงษ์   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นางกชพร       เสาวรส   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางล าพัน       ตันเต   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นางสาวสุวรรณา   ตันเต   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นางสาวลินนภา   เอี่ยมแย้ม  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นางจรูญลักษณ์   แสนโน   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. ว่าที ่ร.ต. มนู  มุ่งเจริญ     ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวนภาพร  ตั้งแต่ง   เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นางสาวเสาวลักษณ์   สายฤทธิ์     เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ       
๑๓. นางสาวสุชาดา  ปรีดาฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวไพริน   สาวงศ์ตุ้ย  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร          กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางพชรพร   บูชาบุญ   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิทินของฝุายสูจิบัตร 
๒. จัดท า  งบประมาณ   น าส่งฝุายประสานงานและเลขานุการ  รวบรวม  เสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค  แนวทางแก้ไข  และสรุปผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันและ

น าเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๕. ประสานงานฝุายจัดการแข่งขันกีฬากีฬาทุกชนิด 
๖. จัดท าเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลทุกชนิดกีฬา 
๗. จัดท าทะเบียนเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลทุกชนิดกีฬา 
๘. ขออนุญาตลายมือชื่อ  ผู้ลงนามใบประกาศ 
๙. จัดส่งเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลที่สนามแข่งขันในวันชิงชนะเลิศ 

 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  การเงิน  และบัญชี  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ  มณีรัตน์   ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประไพรสาร รักษาบุญ   รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ  
๓. นายพิทยา  แย้มดี    ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นางสาวปรางมาศ  อินทร์จันทร์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วษท.ก าแพงเพชร         กรรมการ                                            
๕. นางกฤษณา  ศรแก้ว         เจ้าพนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ  
๖. นางสาวจารุนันท์  พูนเกษม เจ้าพนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นางสาวสุชาดา  ประเชตุ  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร     กรรมการ 
๘. นางสาวศิริพร  สระทองมืด  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร     กรรมการ 

/นางพัชรินทร์ 



๑๑ 

 

๙. นางพัชรินทร์  เกสรบัว   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายเกียรติพงษ์  เพิ่มพัฒนากุล    ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิทินของฝุายบัญชี 
๒. ตรวจสอบงบประมาณของคณะกรรมการทุกฝุาย 
๓. จัดท าแนวทางการปฏิบัติและชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการแข่งขันตลอดจนด าเนินการให้

การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยสะดวกตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๔. น าเสนอรายงานฝุายการเงินต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันและรายงานบัญชีรายรับ – รายจ่าย   

รวมทั้งบัญชีทรัพย์สินคงเหลือต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๕. ตรวจสอบเอกสารบัญชีการจ่ายเงิน  การพัสดุ  ของคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ตลอดจนให้การแนะน า

ช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหา อุปสรรค  แนวทางแก้ไข  และสรุปผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

และน าเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  พิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู       คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นายสุภาพ      มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท ก าแพงเพชร      รองประธานกรรมการ     
๓. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ                              
๕. นายเดโชวัต     ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางปฏิมา    พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายอุเทน    ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการ วก. ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๘. นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. ว่าที่ ร.ต พิชิต   แสงจันทร์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายพงษ์เพชร   นาคพงษ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นายสมเกียรติ   หะยาจันทา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นายธีระ         ใจตา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายคชา          กังวาฬ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นายชุมพล        ขัติยะ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นายสมทัย        บัวชื่น  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖. นางสาวศรีประไพ  เทียมทอง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายขจรศักดิ์    จันทร์นวล  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘. นางสาวจิราพร  หงษ์เอ่ียม  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ   
๑๙. นางศศิธร        เพ็ชรอิน  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายอรรคพล 



๑๒ 

 

๒๐. นายอรรคพล    พาประโยชน์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๒๑. นายนรินทร์     สุวรรณ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ   
๒๒. นายเอกรินทร์  พิลึก   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓. นางสาวนิศารัตน์ ทองแดง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๔. นายชุมพร      ช่วงกรุด  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๕. นายเมธี      มูลฟ ู  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๖. นายสมคิด      สมนักพงษ ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๗. นางสาวอารีรัตน์   เดโชเม็ง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๘. นายสุรศักดิ์      ทองสุระวิโรจน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๙. นายกริชติศักดิ์  เซียมตะคุ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๐. นายสนทญาซิน   รัตนปรีชา    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๑. นายธนธรณ์      ภาคินธนวัฒน์      เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๒. นายสมเกียรติ    บุญสุข  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๓. นายวีระชัย       พวงทอง  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๔. นายนิทัศน์        กระต่ายทอง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๕. นายปัญญา        เรือศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๓๖. นายสมศักดิ์       ขัดวิลาศ  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ  
๓๗. นายรุ่งธรรม       ศรีวรรธนศิลป์ ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นางกานดา       ข าเปรม  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดแผนและมาตรการ  การใช้สนามในพิธีเปิด – ปิด  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยมิให้เกิดความเสียหาย 
๒. จัดธงกีฬา  ภาค  จังหวัด  ประดับในสนามการแข่งขัน 
๓. จัดท าปูายไวนิล  สนามแข่งขันทุกสนาม  พร้อมปูายฉากเวที  โต๊ะประธาน  การแข่งขันและอุปกรณ์มอบเหรียญ

แข่งขันทุกสนาม 
 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายท่ีพักนักกีฬา  เจ้าหน้าที่ และยานพาหนะ  ประกอบด้วย 
๑. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปราณี     ธูปบูชา   ครวูิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี รองประธานกรรมการ                                  
๓. นางสาวจีรวรรณ  จันทร์ศิริ    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๔. นางสาวดารารัตน์  รักพงษ์    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๕. นางสาวภิญญารัตน์  ทับทิมเทศน์      ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๖. นางสาวหรรษา     ดวงสุดา     ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๗. นางสาวอัมภวัลย์  นฤหาย    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๘. นางสาวศุภาพร    แก้วสุวรรณ์   ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุร ี กรรมการ 

/นางสาวกาญจนา 



๑๓ 

 

๙. นางสาวกาญจนา  ปิ่นงาม    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการ 
๑๐. นางสาวดาวสกาย  พูลเกษ    ครูวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวนิรชา    แซ่หลิ่ม    เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏิบัติงานของฝุายสถานที่พัก 
๒. ประสานงานเรื่องที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมกีฬา 
๓. ส ารวจและก าหนดสถานที่พักส าหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมนักกีฬา 
๔. จัดเตรียมที่พักส าหรับสื่อมวลชน ผู้แทนสมาคมกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ              

วีไอพี ที่เข้าร่วมงาน 
๕. บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับสวัสดิการให้แก่ผู้เข้ามากพักทุกคน ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง          

ดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นของผู้ที่เข้าพักและจัดอาสาสมัครให้ความสะดวกแก่ผู้ทีเข้าพักตามท่ีเห็นควร 
 

๑๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด-ปิด  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู         คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร     ประธานกรรมการ 
๒. นายสุภาพ      มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท ก าแพงเพชร      รองประธานกรรมการ     
๓. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ                              
๕. นางปฏิมา    พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย    สนุนพิทักษ์  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายยุทธพิชัย   กล้าหาญ  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายเดโชวัต    ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายอุเทน    ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการ วก. ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๐. นางรุ่งนภา    เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒.  นายนิธิศศักดิ์  น้อยรูปเรา  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓.  นายรชต    ดิลกรัชตสกุล  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔.  นายรังสันต์     นุสติ   รองผู้อ านวยการ วก. ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๕.  นายอ านาจ    ศรแก้ว  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖.  นางจิตราภรณ์     แซ่ตั้ง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๗.  นางสุรคณา         ศรีเดช  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๘.  นางมนธิฌาย์       รวีย์ชชานนท์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๙.  นางสิรินาฏ          สมนักพงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๐.  นางสุดใจ            ยาละ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๑. นางสาวจารุภัทร     แจ่มประแดง ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 

/นางสาวเบญจมาภรณ์ 



๑๔ 

 

๒๒. นางสาวเบญจมาภรณ์ อินทร์อ่วม ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๓. นางสาวปอร์       พันธ์ศรี  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๔. นางพิมพ์สุรีย์      พงษ์เสือ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๕. ว่าที่ ร.ต. ณัฐนนท ์ จาดค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๖. นายสมศักดิ์      พุฒตาลดง   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๗. นายนิพนธ์       มุ่งต่อกิจ      ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๘. นายไพรฑูรย์    พิลึก   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๙. นายศุภกร       ศรีอาวุธ  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๐. นายณราชัย     แสงพันธ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๑. นายศราวุธ      สงล่า  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๒. ว่าที่ ร.ต..อัศวิน  ด้วงช้าง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๓. นายมงคล       ถนอมสุข  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๔. นายสมนึก      ศรีอนงค ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๕. นายสัญชัย      พิลึก   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๖. ว่าที่ ร.ต.สาโรจน์  เถกิงสรคันธุ์ ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๗. นายวิทยา       จินกาล  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๘. นายกฤษดา     สาหร่าย  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๙. นายสิทธิ         กุลบุตร  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๐. ว่าที่ ร.ต. ธีระพล  กุลสิงห์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๑. นายสดใส        มั่นคง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๒. นายทรงชัย      ไชยพรหมมา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๓. นายสมภักดิ์     นานเปา  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๔. นางโยทกา      ขัติยะ  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร      กรรมการ 
๔๕. นางจิราภา สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๖. นางสาวปนัดดา เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๔๗. นายอัธฌาย์นัน   สงวนวงศ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร       กรรมการและเลขานุการ 
๔๘. นายธารางกูล บัวบาน  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดชุดการแสดงในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันให้เป็นไปตามแนวคิดหลักที่จังหวดก าหนด 
๒. ก าหนดกิจกรรมการแสดงในพิธี เปิด-ปิด การซ้อมพิธิ เปิด-ปิด โดยประสานกับฝุายที่เก่ียวข้อง 
๓. จัด ก าหนดแผนผังที่นั่งชมพิธี เปิด-ปิดการแข่งขัน 
๔. จัดเตรียมนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ขบวนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง เส้นทางวิ่งคบเพลิง และนักกีฬาอาวุโส 
๕. จัดเตรียมปูายแพร ลูกโปุง พลุแสง พลุเสียง ฆ้องชัย ฯลฯ 
๖. จัดเตรียมพิธีรับเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา (เฉพาะพิธีเปิด) 

/การควบคุมขั้นตอน 



๑๕ 

 

๗. การควบคุมขั้นตอนและเวลาในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 
๘. จัดเตรียมข้ันตอนพิธีการ ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวในพิธีเปิด-ปิด ข้อมูลส าหรับพิธีกร และอ่ืนๆ 
๙. วางแผนการใช้สนามกีฬากลางในการฝึกซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 
๑๐.  แผนผังการใช้พ้ืนที่สนามกีฬากลางในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 

 
 

๑๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ   มณีรัตน์   ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  ประธานกรรมการ 
๒. นายมะณ ู    คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุรางค ์    อภิรมย์วิไลชัย  ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง   แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ  
๕. นายอุเทน   ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการ วก.ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๖. นางปฏิมา    พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร   กรรมการ 
๘. นางสาวสุทธิชา  อ่ิมเอิบสิน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๙. นางสีฟูา         วุฒิ  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนิพภาพร  ปวนกาศ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๑. นางสาววิภาวี    โพธิ์เกต ุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๒. นางสาวภัทรสวันต์  แสงค า ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๓. นางสาวพนมรุ้ง  พูนใจสม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๔. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใจแสน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นางสาวบุญญาพร  ก าแพงโสภา  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖. นายเจษฎา     บัวยศ   เจ้าพนักงานธุรการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร    กรรมการ 
๑๗. นางกฤษณา    ศรแก้ว    พนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร    กรรมการ 
๑๘.  นายบุญเลิศ   ค าอินทร์  พนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร    กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุดารัตน์  เหลาค า  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๐.  นางสาวปาริชาติ  ไชยภักดิ์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๑.  นางสาวรัตนาพร  ผสมทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๒. นางสาวประไพรสาร  รักษาบุญ  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นายเดโชวัต   ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔.  นายพิทยา    แย้มด ี  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าแผนกด าเนินงานและปฏิบัติงานของฝุายสิทธิประโยชน์และหารายได้ 
๒. ประสานฝุายสูจิบัตรในการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์โฆษณาผู้สนับสนุน 
๓. ก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์และการหารายได้ 

/ก าหนดมาตรการ 



๑๖ 

 

๔. ก าหนดมาตรการปูองกันละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ 
๕. จัดท าสัญญากับผู้ให้การสนับสนุนเฉพาะรายเพื่อด าเนินการตามสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ 
๖. ควบคุมดูแลรักษาสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการแข่งขันกีฬา 
๗. จัดหารายได้และผู้ให้การสนับสนุน 
๘. ประสานงานความต้องการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กับคณะกรรมการทุกฝุาย 
๙. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  แนวทางแก้ไข  และสรุปผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
     และน าเสนอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
๑๐. จัดท าเสื้อกีฬาเพ่ือจ าหน่าย 

 

๒๐. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ       มณีรัตน์  ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร       ประธานกรรมการ 
๒. นายมะณ ู     คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุรางค ์     อภิรมย์วิไลชัย ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง    แก้ววี     รักษาการ ผอ. วก.ขาณุวรลักษบุรี  รองประธานกรรมการ 
๕. นางรุ่งนภา    เจือโร่ง  รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นางสาวประไพรสาร   รักษาบุญ         รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร     กรรมการ 
๗. นายนิธิศศักดิ์    น้อยรูปเรา รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายสิทธิชัย  สนุนพิทักษ์ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายเดโชวัต  ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายยุทธพิชัย  กล้าหาญ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นายรชต     ดิลกรัชตสกุล รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นางปฏิมา     พุฒตาลดง รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายอุเทน    ปิ่นม่วง  รองผู้อ านวยการ วก.ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๔. นายรังสันต์      นุสติ  รองผู้อ านวยการ วก.ขาณุวรลักษบุรี  กรรมการ 
๑๕. นางสาวนิพภาพร  ปวนกาศ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๖. นางสาววิภาวี    โพธิ์เกตุ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๗. นางสาวภัทรสวันต์  แสงค า ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๘. นางสาวนุช  อินทร์ใย  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๙. นางสาวพนมรุ้ง  พูนใจสม ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๐. นางสาวจันทร์ทิพย์  ใจแสน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๑. นางสาวบุญญาพร  ก าแพงโสภา  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๒. นางกฤษณา   ศรแก้ว   เจ้าพนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓. นายบุญเลิศ  ค าอินทร์   พนักงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๔. นางสาวสุดารัตน์  เหลาค า เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายอ านาจ 



๑๗ 

 

๒๕. นายอ านาจ     ศรแก้ว         รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร        กรรมการและเลขานุการ 
๒๖.  นางสาวสุทธิชา  อ่ิมเอิบสิน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ต้อนรับประธานผู้มีเกียรติ และแขกท่ีมาร่วมพิธีเปิด-ปิด 
๒. จัดเครื่องดื่มและอาหารส าหรับประธาน/ผู้มีเกียรติรับเชิญในพิธีเปิด-ปิด 
๓. จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับท่านประธาน แขก VIP และมอบแก่นักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
๔. จัดหาโล่ส าหรับผู้สนับสนุนการแข่งขัน 
๕. ประสานกับคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

๒๑. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและวิทยุสื่อสาร  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณู     คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร              ประธานกรรมการ 
๒. นายเดโชวัต  ทักคุ้ม  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร     รองประธานกรรมการ                                   
๓. นายศุภกร   ศรีอาวุธ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายชัยณรงค์  มีเต็ม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายวันชัย  กอบกิจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายฉันทพัฒน์          สมนึกเจริญสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายทรงยศ  ก าแพงแก้ว ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายสัจจา  มโนมัยนุกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายวิษณุ  เกิดยอด  ครูวิทยาลัยเทคนคิก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายเมธี  มูลฟ ู  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นักศึกษาลูกเสือพ่ีเลี้ยง   นักศึกษาลูกเสือพ่ีเลี้ยง วท.ก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๒. นักศึกษาวิชาทหารชั้นที่  ๔ และ ๕ นักศึกษาวิชาทหาร วท.ก าแพงเพชร กรรมการ 
๑๓. นายชัยพร  ดอนกลาง ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๔. นายเกียรติศักดิ์         ศิริฤทัยวัฒนา ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นายอัธฌาย์นัน สงวนวงศ ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. ว่าที่ ร.ต. ณัฐนนท์ จาดค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ดูแลรักษาความปลอดภัยนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ตลอดการแข่งขัน 
๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลทั้งในบริเวณและนอกบริเวณการแข่งขัน 
๓. ดูแลความสะดวกด้านจราจรแต่ละสนามแข่งขัน 
๔. วางแผนก าหนดรูปแบบและจัดสถานที่จอดรถให้เหมาะสม และเป็นระเบียบ 
๕. ควบคุม ดูแลการจราจรในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน 
๖. ตรวจตรา  ดูแลอาวุธ มิจฉาชีพเป็นกรณีพิเศษ 
๗. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในการด าเนินการตลอดการแข่งขัน 

 
/จัดให้มีศูนย์สื่อสาร 



๑๘ 

 

๘. จัดให้มีศูนย์สื่อสารและข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวกับกาจราจร 
๙. ประสารงานกับหน่วยงานฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๒๒. คณะกรรมการฝ่ายการแพทย์และอนามัย  ประกอบด้วย 
๑. นายสุภาพ  มณีรัตน์   ผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นางรุ่งนภา  เจือโร่ง    รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวประไพรสาร   รักษาบุญ        รองผู้อ านวยการ วษท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวสุดคนึง  สังข์น้อย   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร กรรมการ                                    
๕.  นางสาวพันธ์ทวี  สหะรัตน์  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ                                    
๖. นางสาวรสสุคนธ์  แย้มดี  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ                                
๗. นางสาวอรนุช  อยู่ยอด  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ      
๘. นางสาวสุขสิริ  อินจันทร์  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ                                    
๙. นายนฤพนธ์  ปลั่งดี   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นางสาวธิภารัตน์  ส าลีเติมสิริ  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ                            
๑๑.  นางสาวนิพภาพร  ปวนกาศ    ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒.  นายเอกสิทธิ์  ปิ่นทอง  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓.  นางสาววันทนีย์  สีทา  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวธารารัตน์ พิมพ์ทอง  เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. ว่าที ่ร.ต.นิรันดร์  สิทธิเชิงค้า  เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร       กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุดารัตน์  เหลาค า  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๗.  นางสาวปาริชาติ  ไชยภักดิ์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๘.  นางสาวรัตนาพร  ผสมทรัพย์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๙. นางสาวนุช  อินทร์ใย  ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นายเกียรติพงษ์  เพิ่มพัฒนากุล   ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดให้มีแพทย์พยาบาลประจ าสนามแข่งขันทุกสนาม 
๒. จัดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์จ าเป็นในการปฐมพยาบาล 
๓. จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักกีฬาตามข้อบังคับกีฬาชนิดนั้น 
๔. จัดเตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินประจ า ณ สนาม ทั้งฝุายแพทย์และอนามัย 
๕. บริการให้ความสะดวกแก่นักเรียน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
๖. ประสานงานกับหน่วยงานฝุายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

๒๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๑. นางสุรางค์    อภิรมย์วิไลชัย   ผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นายรชต       ดิลกรัชตสกุล  รองผู้อ านวยการ วช.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ  

/นางสาววาสนา    



๑๙ 

 

๓. นางสาววาสนา   ชัยพรอุปถัมภ์    ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๔. นางสาวสายฝน   สายประสิทธิ์    ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๕. ว่าที ่ร.ต. มนู   มุ่งเจริญ  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๖. นายจักรกริช     ชื่นสิน   ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๗. นายศิริพัฒน์     สุริยวงค ์  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๘. นายภัทรพันธ์   จันทร์สูง  ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการ 
๙. นางสาววนิดา   พงษ์เม่น  เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๐.  นางสาวใกล้รุ่ง  อ่อนค า  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๑.  นางนัยนา       อ่อนค า  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๒. นายจตุพร     ปั้นกรวด  เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๓. นางสาวศิริรัตน์   เลิศสุวรรณ   เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร   กรรมการ 
๑๔. นางปฏิมา         พุฒตาลดง  รองผู้อ านวยการ  วช.ก าแพงเพชร           กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวสุภัทวดี   จันทรปราสาท    ครวูิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน/อ านวยการและศูนย์สื่อมวลชน 
๒. บันทึกภาพนิ่ง/วีดีโอพิธีเปิด-ปิดและการแข่งขันแต่ละสนาม 
๓. จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันและเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
๔. ประชาสัมพันธ์และรายงานผลประจ าวันตลอดจนการแข่งขัน รวบรวมภาพคัดเลือกจัดระบบภาพการเผยแพร่ 
๕. รวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผลทางเว็บไซด์อย่างรวดเร็วโดยประสานกับฝุายประเมินผล 
๖. จัดท าปูายการแข่งขันกีฬาอาชีวะประจ าสนามแต่ละชนิดกีฬา 
๗. ประสานงานกับหน่วยงานฝุายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

๒๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู     คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร     ประธานกรรมการ 
๒. นายยุทธพิชัย  กล้าหาญ รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร          รองประธานกรรมการ                                   
๓. นายวีระพงษ์    ข าเปรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายภัทรพงศ์   จันทร์เขียว ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายชัยณรงค์      มีเต็ม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายสัจจา     มโนมัยนุกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายฉันทพัฒน์    สมนึกเจริญสุข ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายปกรณ์    ปัญญาด ี ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นางมะลิวัลย์   งามจันทราทิพย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงใจ   ไตรบุตร  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริวรรณ   สวนลา  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นางทรงพร   บ ารุงศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นายธารางกูล  บัวบาน  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายเทอดพล 



๒๐ 

 

๑๔. นายเทอดพล  เพชรจันทร์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๕. นางสุพัตรา  อินหนองฉาง ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๖. นางนงนวล  บางแค  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายสมคิด  สมนักพงษ ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘. นางสุธาทิพย์  เมฆพัฒน์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙. นายไชยบูรณ์  ประเดิมรัตนกุล ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๐. นางดัชนีย์      จะวรรณะ     ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๑. นายประหยัด  แช่มจุ้ย  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๒. นายชัด  อินทะสี  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓. นางพชรกมล  อินทรสูต  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๔. นายภีรภัท  วิวัฒน์พงษ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๕. นายวุฒิชัย   จีนาวุธ  เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๒๖. นายชวลิต  ศรีสุพัฒนะกุล เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๒๗. นางสาวมุทิตา  สุดสงวน  เจ้าหน้าทีว่ิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร กรรมการ 
๒๘. นางจุฑารัตน์  เนวะมาตย์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาวณัฐปาลิน ทักษิณวงค ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ออกแบบการประเมินด าเนินการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬา 
๒. ประมวลและรายงานผลการแข่งขันจัดท าสรุปผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬาวางแผนและก าหนดรูแบบ 
การรายงานผลการแข่งขันให้ชัดเจน 
๓. ประสานงานกับฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

๒๕. คณะกรรมการฝ่ายแสง  สี  เสียง  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู   คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิชัย   สนุ่นพิทักษ์  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ                                   
๓. นายสุชาญ    นาคน้อย  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายไชยบูรณ์    ประเดิมรัตนกุล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕. นายธนนันท์       มาศธนานันต์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๖. นายประหยัด      แช่มจุ้ย   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๗. นายชานนท์       นาคทอง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายเสริมศักดิ์     ชมอุต   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๙. นายปรีชา       มลเลื่อน    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐.  นางปราณี   แสงจันทร์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑.  นายพรเทพ   จริยรัตน์ไพศาล  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายส าเริง 



๒๑ 

 

๑๒.  นายส าเริง   ค ากมล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวสุภาพร  ผุดผ่อง   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔.  นายทรงยศ ก าแพงแก้ว  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕.  นางสาววรรณพรรธน์ ปรีดาฤทธิ์     ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๖.  นายนิทัศน์       ศรีเทียมศักดิ์     ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗.  นายสิทธิพร  ไกรยวงศ ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘.  นายณัฐดนัย    เรือนค า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙. นางสาวเพียงพร ชัยอ้าย   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๐. นายอุดม       เสือดอนกลอย  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๒๑. นายเพิ่ม     บดีรัฐ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๒. นายจิรเมธ        กลิ่นบัว   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓. นายเทอดพล     เพชรจันทร์        ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๔. นายชัด       อินทะสี     ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๒๕. นายวันชัย  กอบกิจ   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๖. นายวิจิตร   พิรารัมย์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๗.  นายชูชาติ    ศรีคมข า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๘. นายอัครนิตย์     ล่องชูผล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๙.  นางมัทนา   จีบกล่ า   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๐.  นายจิรศักดิ์   สุริยาส่องแสง  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๑.  นายเหมือนชนก  บุญวงค์   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๒.  นายพิษณุ          สินเธาว ์    ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๓.  นายจินานุวัตน์    จอมภา      ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๔.  นายอาจณรงค์    วงศ์วิริยชาติ               ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๕.  นายสุริยา          นามลักษณ์                ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๖.  นายพัชรพงศ์      ศรีเรืองฤทธิ์  ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร   กรรมการ 
๓๗.  นายณรงค์         ตระกูล   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นายธวัชชัย   พุ่มริ้ว   ครวูิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบแสงสว่างบริเวณเวทีกลาง และสนามแข่งขัน 
๒. ประสานงานอ านวยความสะดวกกับฝุายสถานที่ที่เก่ียวข้อง 

 

๒๖. คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด  ประกอบด้วย 
๑. นายมะณ ู   คุ้มกล่ า  ผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร      ประธานกรรมการ 
๒. นายนิธิศศักดิ์     น้อยรูปเรา  รองผู้อ านวยการ วท.ก าแพงเพชร  รองประธานกรรมการ 

/นายธวัชชัย        



๒๒ 

 

๓. นายธวัชชัย       พุ่มริ้ว   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔. นายณรงค ์  ตระกูล   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๕. นางชนัญญา  มุ่งต่อกิจ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๖. นายสมศักดิ์    พุฒตาลดง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๗. นายวัชรธน ขอพรกลาง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๘. นายพงษ์เพชร  นาคพงษ ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๙. ว่าที่ ร.ต พิชิต   แสงจันทร์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๐. นายสมทัย  บัวชื่น   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๑. นายสัจจา มโนมัยนุกุล  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๒. นายวีระพงษ์    ข าเปรม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๓. นางกานดา   ข าเปรม   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๔. นางจิตราภรณ์  แซ่ตั้ง   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๕. นางมะลิวัลย์  งามจันทราทิพย์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ  
๑๖. นางศุภรัตน์       เทียบลม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๗. นายอ านวย   ดีพา   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๘. นางมนธิฌาย์     รวีย์ชชานนท์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๑๙. นางสาวปอร์      พันธ์ศรี   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๐. นางสาวดวงใจ    ไตรบุตร  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๑. นางสาวศิริวรรณ  สวนลา  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๒. นายชัยณรงค์    มีเต็ม   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๓. นายกฤษฎา ชูกลิ่น   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๔. นายระลึก       ภู่สวาสดิ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๕. นายวาที         สุรินทะ   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๖. นายวิษณุ        เกิดยอด   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๗. นายธารางกูล บัวบาน   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๘. ว่าที่ ร.ต ณัฐนนท์  จาดค า  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒๙. นายชุมพล ม่วงจีน   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๐. นางสาววรรณพรรธน์  ปรีดาฤทธิ์   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๑. นางสาวสุภาพร  ผุดผ่อง   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๒. นางมัทนา  จีบกล่ า   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๓. นายจิรศักดิ์      สุริยาส่องแสง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๔. นายไกรวุฒิ      ศิริสมบัติ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๕. นางสาวกนกรดา  ปานสุด  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 

/นายสิทธิ 



๒๓ 

 

๓๖. นายสิทธิ กุลบุตร   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๗. นายสดใส มั่นคง   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๘. นางสาวบุญเรือน   ช่างย้อม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๓๙. นางสาวสุภัชชา   สวาทพงษ์                ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๐. นายสุระศักดิ์    ทองสุระวิโรจน์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๑. นางสาวอารีรัตน์  เดโชเม็ง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๒. นางสาวจิราพร   หงส์เอี่ยม  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๓. นางศศิธร เพ็ชรอิน   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๔. นายเอกรินทร์   พิลึก   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๕. นายอรรคพล   พาประโยชน์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๖. นายภัทรพงศ์  จันทร์เขียว  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๗. นายนุกูล       เทียนการ   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๘. นางสาวชฎาธร  อ้นอารี   ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๔๙. นางสาวนิศารัตน์  ทองแดง  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  กรรมการ 
๕๐. นายอัธฌาย์นัน   สงวนวงศ์  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร          กรรมการและเลขานุการ  
๕๑. นางพิมพ์สุรีย์      พงษ์เสือ  ครูวิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. ก าหนดรายละเอียดในพิธีการ จัดแบ่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด  
๒. จัดรูปแบบขบวน และจัดเตรียมปูายชื่อแต่ละ อาชีวศึกษาจังหวัด 
๓. ควบคุมขบวนพาเหรดในพิธีเปิด-ปิด 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
๕. จัดเตรียมกองเชียร์ในการแข่งขันกีฬา จัดแบ่งและควบคุมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด ประสานงานกับ

สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการฝุายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าชมและเชียร์ มีการเชียร์  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝุายที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการประชุมในฝุายวางแผนปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยให้ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้ประธาน
คณะกรรมการทุกฝุาย มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานด าเนินงาน ในส่วนที่รับผิดชอบ ตามที่เห็นสมควร
หากมีอุปสรรค ปัญหา หรือขัดข้องใดๆ ให้เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบทันที เพื่อประโยชน์ และ
น ามาซึ่งชื่อเสียงของอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ต่อไป 

              สั่ง ณ วันที่ ๒๗  เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

 

       (นายสุภาพ  มณีรัตน์) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 

   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร 


