คาสั่งโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ที่ ๒๑๔ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ๔๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
........................................
ด้วยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและกีฬาให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ซึ่งอยู่ในวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย และวุฒิภาวะในเรื่องของการแสดงออก
ในกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถและความถนัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจ สร้างสรรค์และได้รับประสบการณ์
ตรงด้านกีฬา โรงเรียนจึงจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. นายมงคล ชื่นชม
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ประธานกรรมการ
๒. นายพิษณุ จันทร์สวาท
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน กรรมการ
๓. นายจาลอง อ่องวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๔. นายกฤตนัย ทัศนา
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๕. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๖. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
๗. นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อานวยการ สนับสนุนและประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่างๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. ฝ่ายประสานงานทั่วไป
๑. นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร
หัวหน้า
๒. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ รองหัวหน้า
๓. นายบุญชู เจาทวิภาต
๔. นายจาลอง อ่องวงศ์
๕. นางสาววรรณดี ปานแปลง (แม่สีสีแดง)
๖. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน (แม่สีสีเขียว)
๗. นายวัฒนชัย มีศิริ
(แม่สีสีฟ้า)
๘. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
(แม่สีสีม่วง)
๙. นายเอกภพ อุ่มเงิน (ประธานนักเรียน)
๑๐. คณะกรรมการนักเรียน
หน้าที่ ๑. ประสานงานกับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ประชุมคณะทางานแต่ละฝ่ายและกรรมการนักเรียน)
๓. ประสานงานคณะสี เพื่อเบิก ยืม อุปกรณ์กีฬาสาหรับฝึกซ้อม และอุปกรณ์พาเหรด กองเชียร์

๒
๒. ฝ่ายพิธีการเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน และซ้อมพิธีการ
๑. นายจาลอง อ่องวงศ์ หัวหน้า
๒. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
รองหัวหน้า
๓. นายวัฒนชัย มีศิริ
๔. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
๕. นางสาววรรณดี ปานแปลง
๖. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
๗. นายไสว ขาวผ่อง
๘. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
๙. นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร
๑๐. นายบุญชู เจาทวิภาต
๑๑. นายเดชา ศรัทธาผล
๑๒. นางพัชรา นมรักษ์
๑๓. คณะกรรมการนักเรียน
หน้าที่ ๑. วางแผนและซักซ้อมขั้นตอนพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา (ซ้อมใหญ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป )
๒. ดาเนินการจัดขบวนพาเหรดและพิธีเปิดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และพิธีปิด
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๓. จัดเตรียมและสรรหานักกีฬาอาวุโส, นักกีฬาวิ่งคบเพลิง พร้อมประวัติโดยสังเขป
นักเรียนเชิญธงชาติ ธงโรงเรียนและธงคณะสี
๔. จัดเตรียมคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิด – คากล่าวปิดกีฬาภายใน
๕. เตรียมฆ้องชัยสาหรับพิธีเปิด (ขอยืมเทศบาลตาบลจอมบึง)
๓. ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา
๑. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ หัวหน้า ๒. นายวรชาติ ชูทาน
๓. นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
๔. นางสุพานี เกิดทรัพย์
๕. นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
๖. นางกัลยา ประยูรเทพ
๗. นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
๘. นายสุริยะ อุยมา
๙. นางสาวชลธิชา กลับมา
๑๐. นางสาวมาลินี แซ่เตียว
๑๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ – ๖/๘
หน้าที่ ๑. จัดทาสูจิบัตร และกาหนดรายการแข่งขันกีฬา – กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และแข่งขันฟุตบอลนอกรอบ
ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. จัดเตรียมสนามและอุปกรณ์การแข่งขันให้พร้อมและเพียงพอ
๓. ประสานงานและควบคุมดูแลการตัดสิน การแข่งขันกีฬา - กรีฑา โดยให้นักเรียนชั้น ม. ๖
เป็นกรรมการร่วม ดังนี้
ม. ๖/๑ บาสเก็ตบอล
ม. ๖/๒ ตะกร้อ
ม. ๖/๓ ปิงปอง
ม. ๖/๔ เปตอง
ม. ๖/๕ วอลเลย์บอล
ม. ๖/๖ กรีฑา
ม. ๖/๗ กีฬาพื้นบ้าน
ม. ๖/๘ ฟุตบอล
๔. ส่งผลการแข่งขันให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่กองอานวยการ และฝ่ายเกียรติบัตร
๕. ชุดนักกีฬาที่ลงสนามใช้กางเกงขาสั้น (ยกเว้น เปตอง ใช้กางเกงขายาวทั้งทีม)

๓
๔. ฝ่ายรับคาประท้วงการแข่งขัน
๑. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ หัวหน้า
๒. นายพงษ์ธร ศรลัมพ์
๓. นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
๔. นางสุพานี เกิดทรัพย์
หน้าที่ รับคาประท้วงในการแข่งขันทุกกรณี และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขัน
๕. ฝ่ายประสานงานกิจกรรมนักเรียน และดูแลความปลอดภัย
๑. นายไพโรจน์ ทองลิ่ม
หัวหน้า
๒. นายไสว ขาวผ่อง รองหัวหน้า
๓. นายประสาร สุวรรณฉวี
๔. นางจันทร์เพ็ญ แสวงคา
๕. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
๖. นายประจวบ ยงค์อานวย
๗. นายบุญชู เจาทวิภาต
๘. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน
๙. นายวัฒนชัย มีศิริ
๑๐. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
๑๑. นางสาววรรณดี ปานแปลง
๑๒. นายมานิตย์ เปลี่ยนจิตร์
๑๓. นายพีระพงษ์ เทพสวัสดิ์
๑๔. นายสายันต์ พวงศรี
๑๕. ครูเวรประจาวัน
๑๖. ครูที่ปรึกษาประจาชั้น
หน้าที่ ๑. ดูแลติดตามการเข้าประชุมสีของนักเรียนแต่ละคณะสี ตามเวลาดังนี้
- ช่วงเวลาร่นคาบ ๑๐ นาที (เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. ) ตัง้ แต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม –
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- ซ้อมใหญ่พิธีเปิด วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
- วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. มีการแข่งขันกีฬาทุก
ประเภท ทุกสนาม
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๐.๓๐ น.
๒. สอดส่องดูแลความเรียบร้อย พฤติกรรมต่างๆของนักเรียนส่งต่อกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน
๖. ฝ่ายควบคุมพาเหรด กองเชียร์และที่ปรึกษาคณะสี
๖.๑ คณะสีเขียว
๑. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน( แม่สี )
๒. นางสาวไพรวรรณ คาแย้ม
๓. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง
๔. นายบุญมี เกิดทรัพย์
๕. นางชวัญเรือน หมีไพร
๖. นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
๗. นางสาวกาญจนา จันทนา
๘. นางสาวราพึง ลิ้มเทียมรัตน์
๙. นางสาวอังคณา บรรลือ
๑๐. นางศุภศิริ ปรีชาญาณ
๑๑. นางสาวละมัย จันทร
๑๒. นางสาวแวววัน มนูธาราม
๑๓. นายอดุลย์ แป้นแหลม
๑๔. นางสุนัน แป้นแหลม
๑๕. นางอัญชลี ป้อมจันทร์
๑๖. นายทัศนัย จิตพัฒนกุล
๑๗. นางสาวเกตุแก้ว แซ่แต้
๑๘. นางกฤตินี จันทมาลา
๑๙. Miss Anabel Piniliw
๒๐. Miss.Remna Villacencio
๒๑. นายปิยวัฒน์ ไผ่เขียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ประธานสี

๔

.

๖.๒ คณะสีฟ้า
๑. นายวัฒนชัย มีศิริ ( แม่สี )
๒. นางสุวัฒนา รอบจังหวัด
๓. นายเสน่ห์ จันทร
๔. นางอรพิน มีศิริ
๕. นางสาวเรณู อุระวัฒน์
๖. นายธนากร ฉายแก้ว
๗. นางพิรดี จันทร
๘. นางสาวสกาว แสงอ่อน
๙. นางสาวชุติมา เทพสวัสดิ์
๑๐. นางทิพวรรณ ทองแท้
๑๑. นางประภาพรรณ ตุลสุข
๑๒. นางสาวจันทร์หอม หลักคา
๑๓. นางพาพร สนองผัน
๑๔. นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
๑๕. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
๑๖. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร
๑๗. นางสาวนันทรัตน์ ตันบริภัณฑ์
๑๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
๑๙. Mr.Ivan Castiglioni
๒๐. นายเกียรติชัย รัตนบารุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ประธานสี
๖.๓ คณะสีม่วง
๑. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต( แม่สี )
๒. นางอัฏฐพร รัตนอุดม
๓. นางสาวศิริวรรณ บุญมา
๔. นายศล เอกจิต
๕. นางอัจฉรา เอกจิต
๖. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
๗. นางปราณี คุสิน
๘. นายประเสริฐ คานภู่
๙. นางสาวนภสร วัธยา
๑๐. นางสาวสุพรรณี ศรีประเสริฐ
๑๑. นางนฤมล ประพันธ์พจน์
๑๒. นางดวงเนตร อังกุรวิโรจน์
๑๓. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพ
๑๔. นางธณัฏฐา นาบุญ
๑๕. นางหทัยรัตน์ ทัศนา
๑๖. นางสาวลลิตา สระฉิม
๑๗. นางสาวสุนันทา สายสล้าง
๑๘. นายชุมพล คชสังข์สีห์
๑๙. Mr.Molcolm Mc Bride
๒๐. นายพงศกร อ่อนแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ประธานสี
๖.๔ คณะสีแดง
๑. นางสาววรรณดี ปานแปลง ( แม่สี )
๒. นางสาวสุมณฑา คาเกตุ
๓. นางสมใจ หีบท่าไม้
๔. นางสาวคาวงษ์ เทพสวัสดิ์
๕. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์
๖. นายนิมิต สายสิทธิ์
๗. นายอภิชัย หีบท่าไม้
๘. ครูกุหลาบ นันยา
๙. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
๑๐. นางอาไพ พิริยะกุล
๑๑. นางอินนา หอมหวล
๑๒. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
๑๓. นายวลายุทธ แย้มมาลี
๑๔. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
๑๕. นางสาวพอพิศ แก้วคูณ
๑๖. นางปรียาดา จินตศิริกูล
๑๗. นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
๑๘. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน
๑๙. Ms.Man Shan Huai
๒๐. Mr.Ye Kang
๒๑. นายนที อารีย์รักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ประธานสี

๕
๖.๕ กองเกียรติยศ
๑. นายบุญชู เจาทวิภาต หัวหน้า
๒. นายประจวบ ยงค์อานวย
๓. นายไสว ขาวผ่อง
๔. นายเดชา ศรัทธาผล
๕. นางพัขรา นมรักษ์
๖. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
๗. นางสาววิไล พันธุ์มา
๘. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
๙. นายสมชาย ขวาไทย
๑๐. นางเนาวรัตน์ พันธุ์สาคร
๑๑. นางมารยาท อ่องวงศ์
๑๒. นายทัศพล กะอาจ
๑๓. นางสาวรยา หลวงพิทักษ์
๑๔. นายวีระพล บุญบันดาล
๑๕. นางสาววิรวรรณ โลนะจิตร
๑๖. นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล
หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่กาหนดตามเวลาดังนี้
- ช่วงเวลาร่นคาบ ๑๐ นาที (เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐ น. ) ตัง้ แต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม –
๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
- ซ้อมใหญ่พิธีเปิด วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔๐๐-๑๖.๐๐ น.
- พิธีเปิดในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๐.๓๐ น.
๒. สารวจรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานต่อคณะกรรมการอานวยการ
ทุกวันที่จัดกิจกรรม
๗. ฝ่ายจัดการแสดงกลางแจ้ง
๑. นายไสว ขาวผ่อง หัวหน้า
๒. นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด
๓. นายบุญชู เจาทวิภาต
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
๕. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
๖. นางธณัฏฐา นาบุญ
๗. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
๘. นางพัชรา นมรักษ์
๙. นางสาวจารุกร โพธิ์แก้ว
๑ ๐. นางสาวธัญญาลักษณ์ กงจก
๑๑. นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
๑ ๒. นางสาวเขมิกา ศรัทธาผล
๑๓. นางสาวอุราพร ขวดทอง
๑ ๔. นายอนุกูล เนียมแก้ว
๑๕. นายกิตติภณ บัวคล้าย
๑ ๖. นายโรจน์ทวี วันดี
๑๘. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑,๖/๓,๖/๔,๖/๕ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘
หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแสดงลีลาประกอบเพลง ในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาภายในครั้งที่ ๔๑
๒. จัดการแสดงกลางแจ้งในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ ๔๑
๘. ฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด กองเชียร์
๑. นายไสว ขาวผ่อง
หัวหน้า
๓. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
๕. นายประจวบ ยงค์อานวย
๗. นางสาวศิริลักษณ์ เคงตระกูล
๙. นายทัศพล กะอาจ
๑๑. นายอนุกูล เนียมแก้ว
๑๓. คณะกรรมการนักเรียน

๒. นายบุญชู เจาทวิภาต
๔. นายเดชา ศรัทธาผล
๖. นางจันทร์เพ็ญ แสวงคา
๘. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
๑๐. นายวีระพล บุญบันดาล
๑๒. นายกิตติภณ บัวคล้าย

๖
หน้าที่ ๑. จัดทา กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดแข่งขัน
ขบวนพาเหรด และกองเชียร์
๒. ให้คะแนนขบวนพาเหรด เน้นความประหยัด สวยงาม พร้อมเพรียง
แฟนซีเน้นเทิดพระเกียรติ ความคิดสร้างสรรค์ และสื่อความหมายได้ ตั้งแต่เริ่มตั้งขบวน
ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เคลื่อนขบวนมาตามถนนเทศบาลจอมบึง ผ่านประตู
โรงเรียน เข้าสู่สนามโรงเรียน ผ่านประธาน จนขบวนออกนอกสนาม
๓. ให้คะแนนกองเชียร์ทุกจุดที่มีการแข่งขันกีฬา(กองเชียร์เคลื่อนที่) ความสามารถของ
เชียร์ลีดเดอร์ จานวนกองเชียร์ ความพร้อมเพรียง การปรบมือ เสียงเชียร์ต่อเนื่องทั้ง ๔วัน
๙. ฝ่ายดุริยางค์นาขบวน
๑. นายบุญชู เจาทวิภาต หัวหน้า
๒. นายเดชา ศรัทธาผล
๓. นายไสว ขาวผ่อง
๔. นักเรียนชุมนุมดุริยางค์
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมวงดุริยางค์ที่ใช้ในวันซ้อมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ ๔๑
และใช้นาขบวนกองเกียรติยศ ซึ่งเป็นขบวนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. ติดต่อวงดุริยางค์ของโรงเรียนอื่น ๔ โรงเรียน เพื่อนาขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี
๓. เตรียมนักเรียนถือป้าย ธง (ธงโรงเรียน ธงชาติ ธงในหลวง ธงราชินี) ดรัมเมเยอร์โรงเรียน
พานพุ่มและพระบรมสาทิสลักษณ์
๔. เตรียมกลอง ฉิ่ง ฉาบ และแทมมารีน (อุปกรณ์ดนตรี) ให้แต่ละคณะสี และตรวจสอบ
อุปกรณ์ในการรับคืนจากคณะสี ภายหลังเสร็จกิจกรรม
๑๐. ฝ่ายสถานที่ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
๑. นายจาลอง อ่องวงศ์ หัวหน้า
๒. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
รองหัวหน้า
๓. นายบุญชู เจาทวิภาต
๔. นายไสว ขาวผ่อง
๕. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน
๖. นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน
หน้าที่ ๑. ผูกผ้าและตกแต่งกองอานวยการ และติดธงประจาโรงเรียนและคณะสีบริเวณกระถาง
คบเพลิงและติดป้าย “การแข่งขันกีฬาภายในแห่งสุภาพชน คนคุรุราษฎร์” ครั้งที่ ๔๑
“คุรุราษฎร์เกมส์”
๒. จัดอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้นั่งสาหรับครู บุคลากร พิธีการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
แขกรับเชิญแท่นยืนสาหรับประธานที่กองอานวยการ และจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรม
๓. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงของโรงเรียน บริการคณะสี ๔ สี และไมโครโฟนพร้อมสายต่อ
ให้คณะสีละ ๒ ตัว
๔. บริการกระแสไฟฟ้าไปยังอัฒจันทร์ทั้ง ๔ สี
๕. จัดทากระถางคบเพลิงและไม้คฑานักกีฬาวิ่งคบเพลิง
๖. เตรียมอุปกรณ์ในการปล่อยตัวนักกีฬากรีฑา

๗
๑๑. ฝ่ายจัดทาและคัดเลือกเสื้อกีฬาสี
๑. นางณีฬพัทฌ์ ตานานจิตร
หัวหน้า
๒. นายอนุสรณ์ เดชะบุญ
๓. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
๔. นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
๕. นางสาวละมัย จันทร
๖. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
๗. นางปราณี คุสิน
๘. นางสาวอังคณา บรรลือ
๙. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
๑๐. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
๑๑. นายวลายุทธ แย้มมาลี
๑๒. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
๑๓. นายธนากร ฉายแก้ว
๑๔. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน
๑๕. นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ
๑๖. นางสาวสัจจาพร เกิดผล
๑๗. นายกิตติภณ บัวคล้าย
๑๘. นายอนุกูล เนียมแก้ว
๑๙. นายโรจน์ทวี วันดี
๒๐. นายทัศพล กะอาจ
๒๑. นางสาวรยา หลวงพิทักษ์
๒๒. นางสาวชลธิชา กลับมา
๒๓. นางสาวมาลินี แซ่เตียว
๒๔. นางสาวธัญญาลักษณ์ กงจก
หน้าที่ ๑. เชิญผู้ประกอบการร้านเสื้อที่เลือกสรรแล้ว นาตัวอย่างผ้าและปรับแบบเสื้อที่ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อจัดทาเสื้อกีฬาสาหรับนักเรียน
๒. ตรวจสอบเนื้อผ้า จานวน ขนาดของเสื้อกีฬาให้ตรงกับสัญญาการจ้างและส่งเสื้อกีฬา
ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
๓. จัด คัดแยกเสื้อกีฬาตามสีและตามห้องเรียน เพื่อแจกนักเรียน จัดเสื้อกีฬาของครูและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
๑๒. ฝ่ายบริการน้าดื่มและอาหารว่าง และต้อนรับแขก
๑. นายประเสริฐ คานภู่ หัวหน้า
๒. นางสาวละมัย จันทร
๓. นางสาวรุ่งนภา แหวนเพ็ชร
๔. นางสาวปวริศา เหลี่ยววงศ์ภูธร
๕. นางสาวพรทิมา ไพศาลวัน
๖. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
๗. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง
๘. นางสาวสุภาพร ภักดีประพันธ์
๙. นายวลายุทธ แย้มมาลี
๑๐. นางพูลศรี ทรัพย์เลิศ
๑๑. นางสาวสัจจาพร เกิดผล
๑๒. นางสาวพิมพ์ภินันท์ เทียนขาว
๑๓. นางสาวจุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
๑๔. นางสาวพลับพลึง พรมตัน
๑๕. นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง
๑๖. แม่บ้านโรงเรียน
หน้าที่ บริการเครื่องดื่ม อาหารว่างและน้าดื่ม แก่แขกผู้มีเกียรติ กรรมการตัดสิน และคณะครู
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในช่วงพิธีเปิด และบริการเครื่องดื่มตลอด ๔ วัน
๑๓. ฝ่ายอาหาร (ข้าวกล่องและน้าดื่มสาหรับวงดุริยางค์และคณะกรรมการ)
๑. นางสาววิไล พันธุ์มา หัวหน้า
๒. นางมารยาท อ่องวงศ์
๓. นางสาวเขมิกา ศรัทธาผล
๔. นางสาวจารุกร โพธิ์แก้ว
๕. นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
๖. นางสาวอุราพร ขวดทอง
๗. นางสาวธัญญาลักษณ์ กงจก
๘. นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล
หน้าที่ ๑. สั่งข้าวกล่องสาหรับวงดุริยางค์ ๕ โรงเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๒. แจกน้าวงดุริยางค์ทั้ง ๕ โรงเรียน และนักเรียนชั้น ม.๖ ในขบวนกองเกียรติยศ

๘
๓. บริการน้าดื่มวงดุริยางค์และขบวนกองเกียรติยศตามจุดระหว่างทาง

.

๑.๑ จุดที่๑ หน้าธนาคารกรุงเทพ
ผู้รับผิดชอบ ๑ นางสาวเขมิกา ศรัทธาผล
๒. นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
๓. นาย โรจน์ทวี วันดี
๑.๒ จุดที่ ๒ หน้าธนาคารกรุงไทย
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวจารุกร โพธิ์แก้ว
๒. นางสาวอุราพร ขวดทอง
๓. นายกิตติภณ บัวคล้าย
๑.๓ จุดที่ ๓ สนามฟุตบอลโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาวธัญญาลักษณ์ กงจก
๒.นางสาวรังสิมา เศรษฐโกศล
๓. นายอนุกูล เนียมแก้ว
๑.๔ แจก ข้าว – น้า กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสาววิรวรรณ โลนะจิตร
๒. นายวีระพล บุญบันดาล
๓. นายทศพล กระอาจ
๑๔. ฝ่ายเกียรติบัตรและสรุปผลการแข่งขัน
๑. นายสมชาย ขวาไทย หัวหน้า
๒. นางมารยาท อ่องวงศ์
๓. นางสาวทิพวรรณ พลอยงาม
๔. นายโรจน์ทวี วันดี
๕. นายกิตติภณ บัวคล้าย
๖. นายอนุกูล เนียมแก้ว
หน้าที่ ๑. สรุปผลการแข่งขันแต่ละวัน จัดหารางวัลกีฬาพื้นบ้าน
๒. พิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ และเก็บสถิติการแข่งขันต่างๆ
๑๕. ฝ่ายจัดของรางวัล
๑. นางมารยาท อ่องวงศ์ หัวหน้า
๒. นางสาวรยา หลวงพิทักษ์
๓. นางสาววิรวรรณ โลนะจิตร
๔. คณะกรรมการนักเรียน
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมถ้วยรางวัลตามประเภทการแข่งขัน
๒. เชิญรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
๑๖. ฝ่ายพยาบาล
๑. นางเนาวรัตน์ พันธ์สาคร
หัวหน้า
๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ ทิมกลั่น
๓. นางสาวเขมิกา ศรัทธาผล
๔. นางสาวอุราพร ขวดทอง
๕. นางสาวสุชาดา วิมูลชาติ
หน้าที่ ๑. ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยและได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขัน
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลและจัดเก็บทุกเย็นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
๓. ประสานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

๙
๑๗. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ หัวหน้า
๒. นายบุญชู เจาทวิภาต
๓. นายณวรรธน์ แก้วเอี่ยม
๔. นายโรจนศักดิ์ ดีประคอง
๕. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในช่วงเข้าประชุมสีของแต่ละวัน
๒. บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มจัดขบวนพาเหรด
เดินออกจากบริเวณที่ตั้งขบวน
๓. บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พิธีเปิด ปิดและระหว่างการแข่งขันกีฬา กรีฑา
๔. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงตลอดทั้งการแข่งขัน
๕. ส่งภาพที่บันทึกให้กับฝ่ายประเมินผลเพื่อดาเนินการรายงานผลการจัดกิจกรรม
๑๘. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นางพัชรา นมรักษ์ หัวหน้า
๒. นางปราณี คุสิน
๓. นางรงศ์รอง พิลาสภักดี
๔. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์
๕. นางสาวปิยนุช ย้งปรีชา
๖. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ
๗. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์
๘. นักเรียน ม.๖ ทีมประชาสัมพันธ์
หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ ๔๑
๒. ประกาศให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสีทุกวัน ร่นเวลาคาบเรียนละ ๑๐ นาที จะเหลือ ๔๕
นาที/คาบ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(เริ่มเรียนคาบ ๑ เวลา ๐๘.๔๐ น. หมดคาบสุดท้ายเวลา ๑๔.๔๐ น.)
๓. แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ขบวนพาเหรด ให้ครู นักเรียนทราบ
๔. เป็นพิธีกรภาคสนามตลอดการแข่งขัน
๑๙. ฝ่ายการเงิน
๑. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์ หัวหน้า
๒. นางอัญชลี ป้อมจันทร์
๓. นางสาวพลับพลึง พรมตัน
หน้าที่ ๑. เก็บค่าเสื้อกีฬาจากนักเรียน ม.๑ – ม.๖ คนละ ๑๘๐ บาท นาส่งสมาคมศิษย์เก่า
ครูและผู้ปกครอง
๒. เบิกจ่ายเงินค่าเสื้อกีฬาสีจากสมาคมศิษย์ ครูและผู้ปกครอง ให้แก่ผู้ประกอบการร้านเสื้อ
ที่จัดทาเสื้อกีฬาหลังจากได้รับเสื้อกีฬาสีของครู และนักเรียนครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
๓. จ่ายเงินให้แต่ละคณะสีเป็นค่าใช้จ่ายภายในคณะสี คณะสีละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. รับเงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
๒๐. ฝ่ายธุรการสารบรรณ
๑. นายชัยรัตน์ พงษ์เศวต
หัวหน้า
๒. นางสาวจุฑา ประเสริฐสวัสดิ์
หน้าที่ ๑. ทาหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการแข่งขันกีฬา
ภายใน ครั้งที่ ๔๑
๒. ทาหนังสือเชิญประธาน ขอความอนุเคราะห์และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ
๓. ทาหนังสือยืมฆ้องเพื่อใช้ในพิธีเปิดกีฬาภายในครั้งที่ ๔๑

๑๐
๒๑. ฝ่ายประเมินผล
๑. นางสาวภัทรสุดา เนียมดวง หัวหน้า
๒. นางสาวชัชชรีย์ นักจะเข้
๓. นายวลายุทธ แย้มมาลี
๔. นาย กิตติภณ บัวคล้าย
๕. นายอนุกูล เนียมแก้ว
๖. คณะกรรมการนักเรียน
หน้าที่ ๑. ออกแบบประเมินผลการจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งที่ ๔๑ โดยยึดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
๒. รายงานผลพร้อมภาพถ่ายต่อฝ่ายบริหารภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน ๑ สัปดาห์

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
เพื่อให้ บังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมงคล ชื่นชม)
ผู้อานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

๑๑

กาหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “คุรุราษฎร์เกมส์” ครั้งที่ ๔๑
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น.

๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.

- นักเรียนและครูทุกคน พร้อมกันที่สนามกีฬาเทศบาลจอมบึง (ข้างโรงเรียนอนุบาลจอมบึง)
กองเกียรติยศ ตั้งขบวนพาเหรดลาดับที่ ๑
คณะสีฟ้า
ตั้งขบวนพาเหรดลาดับที่ ๒
คณะสีเขียว
ตั้งขบวนพาเหรดลาดับที่ ๓
คณะสีแดง
ตั้งขบวนพาเหรดลาดับที่ ๔
คณะสีม่วง
ตั้งขบวนพาเหรดลาดับที่ ๕
- เริ่มเดินขบวนพาเหรด นาโดยวงดุริยางค์โรงเรียน กองเกียรติยศ ตามด้วย คณะสีฟ้า
คณะสีเขียว คณะสีแดง คณะสีม่วง ตามลาดับ เดินขบวนพาเหรดตามถนนสายจอมบึงราชบุรี ผ่านตลาดเทศบาลมาถึงโรงเรียน และเข้าสู่สนามโรงเรียนด้านทิศใต้
- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และครูพ่อสี-แม่สี เข้าแถวรอรับประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันหน้ากองอานวยการ
- เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติ ธงโรงเรียน และธงกีฬาสี เข้าประจาสี

แผนผังขบวนพาเหรด
จอมบึง

กองอานวยการ

สีม่วง

สีแดง

กอง
เกียรติยศ

ราชบุรี

สีเขียว

สีฟ้า

๑๒

กาหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “คุรุราษฎร์เกมส์” ครั้งที่ ๔๑
ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันพุธ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น.
๑๐.๕๐ น.

- ประธานในพิธีมาถึงกองอานวยการ สนามโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
- ผู้ควบคุมแถวสัง่ “นักกีฬาทั้งหมดทาความเคารพประธาน แถวตรง” (วงดุริยางค์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้ควบคุมแถวสั่ง “นักกีฬาทั้งหมดขวาหัน เคารพธงชาติ ทั้งหมดตรง” (ดุริยางค์
บรรเลงเพลงชาติ นักกีฬาทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติ) ผู้คุมแถวสั่ง “ซ้ายหัน”
- ประธานการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกีฬาภายใน
ประธานมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนโรงเรียนที่สนับสนุนวงดุริยางค์ ๔ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษา
โรงเรียนบ้านคาวิทยา และโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
- ประธาน กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการแข่งขัน
- ประธานในพิธีตีฆ้องชัย ๓ ครั้ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- ผู้คุมแถวสั่ง “นักกีฬาทั้งหมดกลับหลังหัน แถวตรง”
- เจ้าหน้าที่เชิญธงโรงเรียน ธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา (ดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา)
- ผู้คุมแถวสั่ง “กลับหลังหัน”
- ประชาสัมพันธ์ อ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง
- นักกีฬาวิ่งคบเพลิง วิ่งเข้าสู่สนามด้านทิศใต้ของโรงเรียน ผ่านหน้าประธานในพิธี
หยุดยืนทาความเคารพประธาน แล้ววิ่งไปยังกระถางคบเพลิง (ผู้คุมแถวสั่ง “นักกีฬา
ทั้งหมดกลับหลังหัน”) นักกีฬาวิ่งคบเพลิงหยุดยืนหน้ากระถางคบเพลิง พร้อมชูคบเพลิง
ขึ้นแล้วจุดไฟ (ผู้คุมแถวสั่ง “กลับหลังหัน”)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันและพ่อสี-แม่สี ออกจากสนาม สู่ที่นั่งในกองอานวยการ
- นักกีฬาอาวุโส(ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์ หิรัญชาติ) เข้าประจาที่ผู้ถือธงสีวิ่งนาธงไปยืนล้อมรอบ
นักกีฬาอาวุโสเป็นครึ่งวงกลม
- ประชาสัมพันธ์ อ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส
- นักกีฬาอาวุโส รวบชายธงทั้งหมดเข้าด้วยกัน นากล่าวปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้า
ขอ ประกาศตน ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้า คือนักกีฬาสมัครเล่น และขอปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง”
- ผู้ถือธงของทุกสีวิ่งกลับเข้าที่ นักกีฬาอาวุโสเดินออกจากสนามสู่กองอานวยการ
- ผู้คุมแถวสั่ง “นักกีฬาทั้งหมด เตรียมตัวสวนสนาม ขวาหัน”
- ขบวนพาเหรดของแต่ละสีสวนสนาม เคารพประธานในพิธี แล้วเดินแถวต่อแยกย้ายไป
อัฒจันทร์ประจาสีของตนเอง
- การแสดงกลางแจ้งพิธีเปิดกีฬาภายในครั้งที่ ๔๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑,๖/๓,
๖/๔,๖/๕ และนักเรียนหญิง ม. ๖/๘
- เริ่มแข่งขันกีฬาทุกประเภท

๑๓
……………………………………………………….
กาหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “คุรุราษฎร์เกมส์” ครั้งที่ ๔๑
ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

-

แข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ
นักกีฬาทุกสีตั้งขบวนในสนาม (เหมือนพิธีเปิด)
เจ้าหน้าที่เชิญธงโรงเรียนและธงกีฬาเข้าประจาที่
ประธานในพิธีมาถึง
ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ทาความเคารพประธาน ทั้งหมด ตรง” “พัก”
ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาและกรีฑา และเชิญประธาน
มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา-กรีฑา
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน
ผู้ควบคุมแถวสั่ง “นักกีฬาทั้งหมดตรง กลับหลังหัน”
เจ้าหน้าที่เชิญธงโรงเรียนและธงกีฬาลงจากเสา (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชคุรุราษฎร์ฯ)
ผู้คุมแถวสั่ง “กลับหลังหัน” (นักกีฬาทุกสีขยายแถวเป็นรูปวงกลม)
นักกีฬา สมาชิกและคณะครู ชิดแถวประสานมือร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม
โดยคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อร้องเพลงสามัคคีชุมนุมเสร็จแล้ว ให้เปล่งเสียงไชโยพร้อมกัน ๓ ครั้ง
ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เสร็จพิธี
******************************

หมายเหตุ หลังเสร็จพิธีคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละสีดูแลเก็บสิ่งของและทาความสะอาดพื้นที่
บริเวณสีของตนเองให้เรียบร้อย แล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้าน

