
 
ประกาศ  เครือขายอําเภอเทพา 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนอําเภอเทพา  ประจําป    ๒๕๕๗ 
............................................................... 

            ด�วยเครือขายอําเภอเทพา ได�กําหนดกิจกรรมการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนอําเภอเทพา  ประจําป" 
๒๕๕๗    เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านกีฬา  สงเสริมความรัก  สามัคคี   นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และ  
คัดเลือกนักกีฬา-กรีฑา  เป0นตัวแทนเข�าแขงขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด  โดยกําหนดการ
จัดการแขงขันกีฬารอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ  ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๒๕  มิถุนายน   ๒๕๕๗  
ณ. สนามกีฬาโรงเรียนบ�านเทพา โรงเรียนบ�านพระพุทธ และสนามกีฬานิคมสร�างตนเองเทพา สําหรับกรีฑา จัดการ
แขงขันในวันท่ี  ๒๔ - ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬานิคมสร�างตนเองเทพา  เพ่ือให�การดําเนินงานเป0นไปด�วยความ
เรียบร�อย บรรลุตามวัตถุประสงค=ท่ีวางไว�   จึงแตงต้ังคณะกรรมการฝ?ายตางๆ  ดังนี้     

๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา   มีหน�าท่ี  ให�คําปรึกษา  ข�อเสนอแนะตางๆ  ในการจัดกิจกรรม   
เพ่ือให�การดําเนินงานเป0นไปตามวัตถุประสงค=  มีความถูกต�องเหมาะสม  และเกิดประโยชน=สูงสุดตอสวนรวม
ประกอบด�วย        

๑.๑  นายปรีชา  ดําเกิงเกียรติ     นายอําเภอเทพา    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายอุทัย  กาญจนะ   รองผอ.สพป.สข.๓   รองประธานกรรมฯ 
๑.๓  พล.ต.เรืองศักด์ิ สุวรรณนาคะ ผู�บังคับหนวยเฉพาะกิจสงขลา     รองประธานกรรมฯ 
๑.๔  พ.ต.อ อาซาน  จันทร=ศิริ   ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรเทพา  กรรมการ 
๑.๕ พ.ต.อ.วิเชียร  ยันตรัตน=   ผู�กํากับการสถานีตํารวจภูธรห�วยปลิง กรรมการ 
๑.๖ ร.ต.อ.กิตติศักด์ิ  มูสิก  ผู�บังคับการ ฉก. ตชด.ท่ี ๔๓๓            กรรมการ 
๑.๗  นายสามภพ มณีสะอาด          ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองเทพา  กรรมการ 
๑.๘  นายกเฉลิมพล  ทิพย=มณี    นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเทพา   กรรมการ 
๑.๙ นายเฉลิม  สันสีเมือง   นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลลําไพล กรรมการ 

     ๑.๑๐ นายภิจิตร= เตะหมัดหมะ   นายกองค=การบริหารสวนตําบลเทพา กรรมการ 
๑.๑o นายสมพงษ=  ทองใบเพ็ชร  นายกองค=การบริหารสวนตําบลวังใหญ กรรมการ 
๑.๑๒  นายเกษม  รามันเศษ   นายกองค=การบริหารสวนตําบลปากบาง กรรมการ 
๑.๑๓   นายเบต  ติเอียดยอ  นายกองค=การบริหารสวนตําบลสะกอม กรรมการ 
๑.๑๔  นายสุทิน ปาโต   นายกองค=การบริหารสวนตําบลเกาะสะบ�า กรรมการ 
๑.๑๕  นายอดุลย= คาน   นายกองค=การบริหารสวนตําบลทามวง กรรมการ 
 
๒.  คณะกรรมการฝ?ายอํานวยการ  มีหน�าท่ีอํานวยความสะดวก  ประสานงาน  จัดหางบประมาณ   

รางวัล  และแก�ไขปNญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรม  ประกอบด�วย 
๒.๑  นายมานะ  โตOะขา   ประธานเครือขายอําเภอเทพา      ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายชาญชัย  โชติมณี  ประธานเครือขายโรงเรียนปากบาง  รองประธานกรรมฯ 
๒.๓  นายคนึง แก�วมณี   ประธานเครือขายโรงเรียนทุงทวด            กรรมการ 
๒.๔  นายธราเทพ  แก�วเกาะสะบ�า   ประธานเครือขายโรงเรียนสะกอม  กรรมการ  
๒.๕   นายธม  บุญธรรม   ประธานเครือขายโรงเรียนเขาสูง  กรรมการ                         



� 
 

๒.๖  ผู�บริหารสถานศึกษา   อําเภอเทพาทุกโรง   กรรมการ 
๒.๘  นายอรุณ  คานยู   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา  กรรมการ 
๒.๙  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู�อํานวยการโรงเรียนวังใหญ           กรรมการ                        
๒.๑๐ นายสุพจน=  พร�อมญาติ  ประธานเครือขายโรงเรียนนิคมเทพา กรรมการ/เลขานุการ                      
๒.๑๑  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านป?าโอน กรรมการ/ผช.เลขานุการ                      
๒.๑๒  นายประเสริฐ  โตOะขา  ประธานเครือขายโรงเรียนเทพา กรรมการ/ผช.เลขานุการ   
                    

 ๓. คณะกรรมการฝ?ายดําเนินการแขงขัน   มีหน�าท่ี วางแผนจัดการแขงขันให�เป0นไปตามกติกา และ 
กําหนดการแขงขัน  เตรียมสนามวัสดุ  อุปกรณ=  และรวบรวมผลการแขงขันทุกประเภท ประกอบด�วย 
            ๓.๑  นายประเสริฐ  โตOะขา          ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านพระพุทธ  ประธานกรรมการ              
            ๓.๒  นายอรุณ  คานยู                      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา         รองประธานกรรมการ 
            ๓.๓  นายอัมพร  บุญธรรม                 ผู�อํานวยการโรงเรียนวังใหญ         รองประธานกรรมการ 
            ๓.๔  นายโสภณ  บัวผัน                     ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านใหม        กรรมการ          
            ๓.๕  นายธราเทพ แก�วเกาะสะบ�า         ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านพรุหลุมพลี กรรมการ 
            ๓.๖  นายอิศเรศ  สูโรโรจน=                 ครูโรงเรียนบ�านกระอาน   กรรมการ 
            ๓.๗  นายวีรศักด์ิ  เดเระมะ           ครูโรงเรียนบ�านตาแปด   กรรมการ      
            ๓.๘  นายเทพ  มากชูชิต               ครูโรงเรียนบ�านเทพา   กรรมการ      
            ๓.๙  นายไพศาล เก้ือขะเหร็ม          ครูโรงเรียนคลองขุด   กรรมการ 
            ๓.๑๐  นายชม  ทองสุข                ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ   กรรมการ 
            ๓.๑๑  นายไพซอน  หนิเร             รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา  กรรมการ        
            ๓.๑๒ นายธรรมนูญ ไหวพริบ            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านป?าโอน   กรรมการเลขานุการ 
            ๓.๑๓  นายอัฏวัฒน=  หมาดเส็น          ครูโรงเรียนบ�านลําเปา               กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
            ๓.๑๔  นายอับดุล อีซอ                  ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ      กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
            ๓.๑๕  นางพิมพ=ชยา  ฐานุพงศ=มณี ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
            ๓.๑๖  นางสาวอนิตตา  บุญชูมาลี  เจ�าหน�าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ?ายเทคนิค  มีหน�าท่ีให�คําปรึกษา  แนะนําการจัดทําสนาม  เตรียมเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข�อง  และชี้ขาดปNญหาระหวางการแขงขันกีฬา – กรีฑา ทุกประเภท  ประกอบด�วย 

๔.๑  นายอรุณ  คานยู  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา       ประธานกรรมการ 
๔.๒  นายอัมพร  บุญธรรม ผู�อํานวยการโรงเรียนวังใหญ   รองประธานกรรมฯ 
๔.๓  นายบดินทร=   ไชยพยัญ ผู�อํานวยการโรงเรียนนิคมฯเทพา ๓    กรรมการ 
๔.๔  นายยุทธนา  วงศ=งาม ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านทาไทร   กรรมการ       
๔.๖  นายวรศักด์ิ     กาเทพ   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านกระอาน    กรรมการ 
๔.๗  นายอับดุล  อีซอ  ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ    กรรมการ 
๔.๘  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านป?าโอน        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๙  นายชม  ทองสุข               ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ       กรรมการและผู�ชวย 
 



� 
 

๕.  คณะกรรมการฝ?ายจัดเตรียมสถานท่ี  มีหน�าท่ี  ดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ี /อุปกรณ=แขงขัน และตกแตงกองอํานวยการ  
ออกแบบและตกแตงกระถางคบเพลิง  เตรียมระบบไฟฟTา  เครื่องเสียง  เต็นท=เชียร=  ธงประดับ  และรวมกําหนดการจัดวางผัง
เต็นท=เชียร=ทุกหนวยกีฬา  ประกอบด�วย 

๕.๑  นายสุพจน= พร�อมญาติ      ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา        ประธานกรรมการ 
๕.๒  นายคนึง แก�วมณี         ประธานเครือขายโรงเรียนทุงทวด          รองประธานกรรมฯ 
๕.๓  นายโสภณ  บัวผัน           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านใหม               กรรมการ 
๕.๔  นายสมเกียรติ  ฤทธิ์ศักด์ิ    ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านทามวง       กรรมการ    
๕.๕  นายโสภณ  ชูชวย            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองสาหราย       กรรมการ    
๕.๖  นายมนัส คงจันทร=            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านกรงอิตํา               กรรมการ    
๕.๗  นายสมชัย  กนิกพงศ=        ผู�อํานวยการโรงเรียนนิคมบ�านตาแปด          กรรมการ 
๕.๘  นายพิสุทธิ์  เหนี่ยวทอง      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านลําไพล                กรรมการ    
๕.๙  นาย สุทัศน=  จันทรัตน=       ครูโรงเรียนบ�านชุมชนนิคมฯเทพา    กรรมการ    
๕.๑๐  นายสมัคร  ออนปลอด     ครูโรงเรียนบ�านชุมชนนิคมฯเทพา    กรรมการ    
๕.๑๑  นางจําเนียน  เอียดแก�ว    ครูโรงเรียนบ�านชุมชนนิคมฯเทพา    กรรมการ    
๕.๑๒  นางกรุณา  พร�อมญาติ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา    กรรมการ    
๕.๑๓  นางสาวจันทร=จิรา  จนัหมะกสิต   ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา   กรรมการ    
๕.๑๔  นายสุรินทร= ไชยทอง ครูโรงเรียนบ�านพรุชิง    กรรมการ 
๕.๑๕  นางอรนุช  ปVWนทองพันธ= ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๒    กรรมการ    
๕.๑๖  นางณริน  แก�วมณี   ครูโรงเรียนบ�านนาจวก    กรรมการ    
๕.๑๗  นายพงษ=ศักด์ิ  จันทสุบรรณ ครูโรงเรียนบ�านวังใหญ    กรรมการ    
๕.๑๘  นายไพซอน  หนิเร  รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา   กรรมการ 
๕.๒๐  นายวีรพันธ=  อนุสรางค=กูล ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ    กรรมการ  
๕.๒๑  นักศึกษาฝXกประสบการณ=วิชาชีพครู ร.ร.บ�านพระพุทธ   กรรมการ    
๕.๒๒  พนักงานบริการ/ชางปูน ๓        ทุกโรงเรียนในอําเภอเทพา   กรรมการ 
๕.๒๓  นายฉลอง  ศรีไตรรัตน= ครูโรงเรียนชุนชนนิคมเทพา       กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒๔  นายเทพ  มากชูชิต  ครูโรงเรียนบ�านเทพา           กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
๕.๒๕  นายยงยืน  พงศ=พันธ=       ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ      กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ=และพิธีการ  มีหน�าท่ีประชาสัมพันธ=กิจกรรมทุกรูปแบบจัดทํา 
คํากลาวรายงานพิธีเปVด – ปVด การแขงขัน เตรียมผู�เชิญรางวัล  ประสานนักกีฬาอาวุโส  นักกีฬาวิ่งคบเพลิง  
ดําเนินการ พิธีกรสนามและควบคุมกับการแขงขันตามสูจิบัตรการแขงขันประกอบ 

๖.๑  นายสุรพัศ  รัตนไชย  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านแมที   ประธานกรรมการ 
๖.๒  นางศรีสุดา  ขวัญเก้ือ ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านสวรรค=   รองประธานกรรมฯ  
๖.๓  นาย ฉลอง  ศรีไตรรัตน= ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร�างตนเอง   กรรมการ 
๖.๕  นางสาววชัรา  อาจหาญ ครูโรงเรียนบ�านแมที    กรรมการ 
๖.๖  นางละม�าย  คล�ายรักษ= ครูโรงเรียนบ�านแมที    กรรมการ 
๖.๗  นางรุงทิพย=  สุวรรณรัตน= ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการ 
๖.๘  นายสุพจน=  พร�อมญาติ       ผู�อํานวยการโรงเรียนชุมชนนิคมเทพา กรรมการและเลขานุการ    
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๗. คณะกรรมการฝ?ายปฏิคม  มีหน�าท่ี  ต�อนรับแขกผู�มีเกียรติ ท่ีมารวมพิธีเปVด - ปVด พร�อมท้ัง 
จัดเตรียมเครื่องด่ืมมาไว�บริการตลอดจนการแขงขัน และทุกสนามแขงขันประกอบด�วย   

๗.๑  นางสุกัลยา  รัตนไชย      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านป?ากอ     ประธานกรรมการ  
๗.๒  นางพีรฉัตร  หมวกใสเพชร        ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านพรุตู         รองประธานกรรมฯ 
๗.๓ นางศรินทิพย=  ทะสะระ            ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ   กรรมการ 
๗.๔  นางอนงค=  สุขแก�วมณี      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านควนตีหมุน  กรรมการ 
๗.๕  นางวาณีย=  มาชาตร ี               ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา            กรรมการ 
๗.๖  นางกรุณา  พร�อมญาติ     ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวจันทร=จิรา  จันหมะกสิต     ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา   กรรมการ 
๗.๘ นางมลฤทัย  มณีโชติ                ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา                       กรรมการ   

 ๗.๙ นางสมพิศ  ไชยพยัญ               ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา                       กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวจําเนียน  เอียดแก�ว     ครูโรงเรียนชุมชนนคิมฯเทพา                       กรรมการ 
๗.๑๑  นางมารยาท  มณีนวล      ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการ 
๗.๑๒  นางซอนกลิ่น  สงแสง      ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการ 
๗.๑๓  นางสาวเนาวรัตน=  รามัญแซะ   ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการ 
๗.๑๔  นางกัลยา  นิภิรมย=      ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๗.๑๕  นางสมสมร  นิภิรมย=      ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๗.๑๖  นางสาวรานีย=  ศรีสวสัด์ิ     ครูโรงเรียนพระพุทธ    กรรมการ 
๗.๑๗  นางสาวสวุรรณี  หัดสาหมัด    ครู โรงเรียนบ�านป?าโอน                              กรรมการ   
๗.๑๘ นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมสร�างตนเองเทพา     กรรมการ 

          ๗.๑๙  นางวนิดา  เปาะแม    ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบอเตย  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒๐ นางสารุณีย=  สังข=เจริญ       ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบอน้ําส�ม         กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
๗.๒๑ นางอังสนา  ทัศนพยัคฆ=     ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านทุงโพธิ์             กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมการจัดทําสนาม มีหน�าท่ี  จัดทําสนามและจัดหาอุปกรณ=การแขงขันทุกประเภท 
กีฬาและกรีฑา  ประกอบด�วย 

๘.๑  นายอรุณ  คานยู  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา   ประธานกรรมการ 
๘.๒  นายประเสริฐ  โตOะขา ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านพระพุทธ   รองประธานกรรมฯ 
๘.๓  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านป?าโอน   กรรมการ 
๘.๔  นายไสว  หม่ืนเพชร  ผู�อํานวยการโรงเรียนนิคมฯเทพา ๒  กรรมการ 
๘.๕  นายกนกศักด์ิ  คงประดิษฐ= รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านแมที   กรรมมาร 
๘.๖  นายธวัชชัย  นุ�ยสีรุง  ครูโรงเรียนบ�านลําเปา    กรรมการ 
๘.๗  นายเบญจพล  แชลิ่ม ครูโรงเรียนบ�านคลองขุด    กรรมการ 
๘.๘  นายจําเริญ  งามเลิศ ครูโรงเรียนบ�านบ�านใหม     กรรมการ 
๘.๙  นายเทพ  มากชูชิต  ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการ 
๘.๑๐  นายวีรศักด์ิ  เดเระมะ ครูโรงเรียนบ�านตาแปด    กรรมการ 
๘.๑๑  นายสุริยัน  เดเระมะ ครูโรงเรียนบ�านแมที        กรรมการ 
๘.๑๒  นายปว ี หมุดหวัน  ครูโรงเรียนบ�านตูหยง     กรรมการ 
๘.๑๓  นายเปาซี  โจทย=สัน ครูโรงเรียนบ�านป?าโอน     กรรมการ 
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๘.๑๔  นายศักรินทร=  ยาเลOาะ ครูโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม       กรรมการ 
๘.๑๖  นายระวี  สะน ิ  ครูโรงเรียนบ�านสวรรค=      กรรมการ 
๘.๑๗  นายสุทัศน=  จันทรัตน= ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา   กรรมการ 
๘.๑๘  นายลิขิต  สน ิ  ครูโรงเรียนบ�านควนติหมุน    กรรมการ 
๘.๑๙  นายรุสลัม  บอเตย ครูโรงเรียนบ�านบอเตย    กรรมการ 
๘.๒๐  นายประกอบ  เตOะยอ ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๓    กรรมการ 
๘.๒๑  พนักงานบริการ/ชางปูน ๓  ทุกโรงเรียนในอําเภอเทพา   กรรมการ 
๘.๒๒  นักศึกษาฝXกประสบการณ=  พระพุทธ  วัดนิคมฯ วัดคลองยอ ป?าโอน  กรรมการ 

           ๘.๒๓  นายไพซอน  หนิเร            รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเทพา กรรมการและเลขานุการ 
  ๘.๒๔  นายอับดุล  อีซอ            ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ   กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 

๘.๒๕ นายอัฏวัฒน=  หมาดเส็น   ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ   
 

๙. คณะกรรมการจัดทําสูจิบัตรการแขงขัน  มีหน�าท่ี  วางแผนการจัดทํา  รวบรวมรายชื่อ – ใบสมัครจัดทําเอกสารสูจิ
บัตรเป0นรูปเลมมอบให�กรรมการฝ?ายตางๆ และบุคคลหรือหนวยงานท่ีสนับสนุนหรือเห็นสมควร ให�มาปฏิบัติหน�าท่ีใน
วันท่ี  ๑๘- ๒๐  มิถุนายน  เวลา ๐๘.๐๐  น เป0นต�นไป  ณ โรงเรียนบ�านวังใหญ ประกอบด�วย 

๙.๑  นายอัมพร  บุญธรรม  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านวังใหญ   ประธานกรรมการ 
๙.๒  นายณัฐวุฒิ  เก้ือกอยอด  ผู�อํานวยการโรงเรียนคลองยอ        รองประธานกรรมฯ 
๙.๓  นางสาวผาสุข  แก�วพรหม ครูโรงเรียนบ�านเทพา       กรรมการ 
๙.๔  นายลิขิต  สนิ  ครูโรงเรียนบ�านควนติหมุน    กรรมการ 
๙.๕  นายจําเริญ  งามเลิศ  ครูโรงเรียนบ�านใหม       กรรมการ 
๙.๖  นายธนวิทย=  มโนเรศ  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ    กรรมการ 
๙.๗  นางสาวสาวิตรี  แซเลา   ครูโรงเรียนบ�านป?าโอน     กรรมการ 
๙.๘  นายอับดลเราะมาน เดเระหมะ   ครูโรงเรียนบ�านแมที     กรรมการ 
๙.๙  นายทรงยศ  ราญฏร     ครูโรงเรียนบ�านทามวง      กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวสวุิมล  ทองคําหอม           ครูโรงเรียนวัดคลองยอ                         กรรมการ 
๙.๑๑ เจ�าหน�าท่ีธุรการทุกโรงเรียน ในอําเภอเทพา                 กรรมการ 
๙.๑๒  นายธงฉัตร  จิตธนงค=  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านคลองประดู            กรรมการ 
๙.๑๓  นางสารุณีย=  สังข=เจรญิ      ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบอน้ําส�ม      กรรมการและเลขานุการ 
๙.๑๔ นางสาวนฤมล  หัสบดี        ครูโรงเรียนบ�านวังใหญ                  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ   

 
๑๐.  คณะกรรมการฝ?ายทะเบียน - รายงานตัว มีหน�าท่ี  วางแผนจัดทําเอกสาร  จัดเตรียมสถานท่ี 
สําหรับรายงานตัวนักกีฬาตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายชื่อตามสูจิบัตรการแขงขัน ประกอบด�วย  

๑๐.๑  นายยุทธนา  วงศ=งาม   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านทาไทร  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒  นางสาวชาลิสา เพ็งหนู  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดปริก  รองประธานกรรมฯ 
๑๐.๓  นางสมพิศ  คงแก�ว  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
๑๐.๔  นางกอรีเยOาะ  หรีมสกุล  ครูโรงเรียนบ�านทามวง   กรรมการ 
๑๐.๕  นางวชัราภรณ=  กาญจนเพ็ญ ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๒   กรรมการ 
๑๐.๖  นางสาวไลลา  หัดสาหมัด  ครูโรงเรียนบ�านควนเจดีย=             กรรมการ 
๑๐.๗  นางศิวพร  ไชยทอง  ครูโรงเรียนบ�านใหม   กรรมการ 
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๑๐.๘  นายอดุลย=  มะสมาน  ครูโรงเรียนบ�านเขาน�อย   กรรมการ 
๑๐.๙  นางสาวมลธิรา  แสงบัลลังค=เพชร ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๑๐.๑๐  นางกันต=ณพัชญ= เหมะตะศิลปZ ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ              กรรมการ 
๑๐.๑๑  นางสาวอุไร เส็มหย�ง  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๑๐.๑๒  นางสินีนาฎ  หะยีเด  ครูโรงเรียนบ�านตูหยง   กรรมการ 
๑๐.๑๓  นางสาวซีตีฟาตีมะฮ=  หมันหวัง ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
๑๐.๑๔  นางสาวอารีวรรณ ศรีสุข  ครูโรงเรียนบ�านพรุชิง   กรรมการ 
๑๐.๑๕  นายธานินทร= แก�วจุรัตน=  ครูโรงเรียนบ�านป?าโอน   กรรมการ 
๑๐.๑๖  นายเจษฏา บูเอียด  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๗  นางสาวพนิดา  ศรีเส�ง  ครูโรงเรียนบ�านวังใหญ   กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 

 
๑๑.  กรรมการฝ?ายสงตัวนักกีฬา  มีหน�าท่ี นํานักกีฬาจากฝ?ายทะเบียน/รายงานตัว สูสนามแขงขัน  พร�อมจัดทําปTาย
บอกรายการแขงขัน ประกอบด�วย 

๑๑.๑  นายมนัส คงจันทร=    ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านกรงอิตํา  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นายสํารวม  สังข=ไข  ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๒   รองประธานกรรมฯ 
๑๑.๓  นายสุทัศน=  จันทรัตน=  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา  กรรมการ 
๑๑.๔  นายเท่ียง  อินทองชม  ครูโรงเรียนบ�านทาไทร   กรรมการ 
๑๑.๕  นักเรียนระดับมัธยม  โรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา  ๑๕ คน  กรรมการ 
๑๑.๖  นายอนุชา พุมเสน   ครูโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๗  นายประพงศ=  ธรรมจินโน  ครูโรงเรียนบ�านลําไพล        กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
๑๑.๘  นายสวาท  โรOะศรี   ครูโรงเรียนบ�านกรงอิตํา     กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 

 
๑๒.  กรรมการปลอยตัวนักกีฬา   มีหน�าท่ี เตรียมอุปกรณ= และดําเนินการปลอยตัวนักกีฬา ตามสูจิบัตร ประกอบด�วย 

๑๒.๑  นายธรรมนูญ  ไหวพริบ  ผู�อํานวยโรงเรียนบ�านป?าโอน  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นายปNญญา  คงคต   ครูโรงเรียนบ�านบอเตย   รองประธานกรรมฯ 
๑๒.๓  นายศักรินทร=  ยาเลOาะ  ครูโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม  กรรมการ 
๑๒.๔  นางสาวผาสุข  แก�วพรหม  ครูโรงเรียนบ�านเทพา    กรรมการและเลขานุการ 

 
๑๓.  กรรมการกํากับลู  - ลาน  มีหน�าท่ีเตรียมอุปกรณ=  เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการกํากับ –  
ตัดสิน กรีฑาประเภทลู – ลาน  ประกอบด�วย 

๑๓.๑  นายวรศักด์ิ กาเทพ  ผู�อํานวยการ.โรงเรียนบ�านกระอาน   ประธานกรรมการ       
๑๓.๒  นายธราเทพ  แก�วเกาะสะบ�า ผู�อํานวยการโรงเรียนพรุหลุมพี  รองประธานกรรมฯ 
๑๓.๓  นายวีระพันธ=  อนุสสรางค=กูล ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   รองประธานกรรมฯ 
๑๓.๔  นายยงยืน  พงศ=พันธ=  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๑๓.๕  นายประกอบ  เตOะยอ  ครูโรงเรียนนิคมฯ ๓   กรรมการ 
๑๓.๖  นักศึกษาประสบการณ=วิชาชีพครู     พระพุทธ ป?าโอน  วัดนิคมฯ  กรรมการ 
๑๓.๗  นักเรียนขยายโอกาสบ�านป?าโอนจํานวน  ๕ คน    กรรมการ 
๑๓.๘  นักเรียนขยายโอกาสบ�านพระพุทธจํานวน  ๕ คน    กรรมการ 
๑๓.๙  นายไกรสร  เลOาะโสOะ  ครูโรงเรียนบ�านเขาน�อย   กรรมการ 
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๑๓.๑๐  นายลิขิต สน ิ   ครูโรงเรียนบ�านควนติหมุน  กรรมการ 
๑๓.๑๑  นายอัฏวัฒน=  หมาดเส็น  ครูโรงเรียนบ�านลําเปา    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔.  กรรมการเส�นชัย   มีหน�าท่ีเตรียมวัสดุ  อุปกรณ= เอกสารตัดสินชี้ขาดผล  จัดทําข�อมูลแตละรุน รวบรวมจัดสงให�
คณะกรรมการฝ?ายดําเนินการจัดการแขงขัน  ประกอบด�วย 

๑๔.๑  นายถนัด  ศักด์ิแสงโสภา  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านเขาน�อย  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นายเทพ  มากชู   ครูโรงเรียนบ�านเทพา   รองประธานกรรมฯ 
๑๔.๓  นายอิศเรศ  สูโรโรจน=  ครูโรงเรียนบ�านกระอาน   กรรมการ 
๑๔.๔  นายฟารุกข=  เหมหมัด  ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๑๔.๕  นายชนะ  วรรณจันทร=  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
๑๔.๖  นางรัตนา  เก้ือขํา   ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา  กรรมการ 
๑๔.๗  นางสาวนิตยา  กุลนิล  ครูโรงเรียนบ�านเทพา   กรรมการ 
๑๔.๘  นายอับดุล  อีซอ   ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.๙  นายไพศาล  เก้ือขะเหร็ม  ครูโรงเรียนบ�านคลองขุด  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
๑๔.๑๐ นายอาบูบากาศ ผอมเขียว  ครูโรงเรียนบ�านสวรรค=  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
๑๔.๑๑ นางพิมพ=ชยา  ฐานุพงศ=มณี ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ  กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
 

๑๕.  คณะกรรมการตัดสินกีฬา และกรีฑา  ประกอบด�วย 
       ๑.ประเภทฟุตบอลชาย  รุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป" และอายุไมเกิน ๑๕   ประกอบด�วย 

๑.๑.  นายอับดุล  อีซอ  ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ   ประธานกรรมการ 
๑..๒  นายไพศาล  เก้ือขะเร็ม ครูโรงเรียนบบ�านคลองขุด   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายรุสลัม  บอเตย            ครูโรงเรียนบ�านบอเตย   กรรมการ 
๑..๔  นายวีรศักด์ิ  เดเระมะ ครูโรงเรียนบ�านตาแปด   กรรมการ 
๑..๕  นายระวี  สะนิ  ครูโรงเรียนบ�านสวรรค=   กรรมการ 
๑.๖  นายศักรินทร=  ยาเลOาะ   ครูโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม  กรรมการ 
๑.๗  นายอดุล มะสมาน           ครูโรงเรียนบ�านเขาน�อย    กรรมการ   
๑.๘  นายเปาซี  โจทย=สัน  ครูโรงเรียนบ�านป?าโอน   กรรมการ 
๑.๙  นายสุริยัน  เดเระมะ ครูโรงเรียนบ�านแมที   กรรมการ 
๑.๑๐  นายธวัชชัย  นุ�ยสีรุ�ง ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๑.๑๑  นายยศกร  หมวกดํา ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
๑.๑๒  นายอิศเรศ  สูโรโรจน= ครูโรงเรียนบ�านกระอาน   กรรมการ 
๑..๑๓  นายซุลกิฟลี  ลาเตOะ ครูโรงเรียน.บ�านกระอาน   กรรมการ 
๑.๑๔  นายนิรันดร=  เหล็มโสะ ครูโรงเรียนบ�านควนหรัน   กรรมการ 
๑.๑๕  นายพรไพร  ไชยศรีขวัญ    ครูโรงเรียนนิคมสร�างตนเองเทพา ๒         กรรมการ 
๑.๑๖  นายสุทัศน=  จันทรัตน=       ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร�างตนเองเทพา     กรรมการ  

      ๒ ฟุตซอลชายรุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป  และอายุไมเกิน ๑๕   ประกอบด.วย   
๒.๑  นายจําเริญ  งามเลิศ    ครูโรงเรียนบ�านใหม   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายอดุลย=    มะสมาน   ครูโรงเรียนบ�านเขาน�อย   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายทรงยศ   ราษฏร  ครูโรงเรียนบ�านทามวง   กรรมการ 
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๒.๔   นักศึกษาฝXกประสบการณ=ฯ  รร.บ�านพระพุทธ,บ�านป?าโอน  กรรมการ   
๒.๕   นายไกรสร  เจะโสะ ครูโรงเรียนบ�านเขาน�อย      กรรมการ                                     
๒.๖  นายปวี  หมุดหวัน  ครูโรงเรียนบ�านตูหยง   กรรมการ 
๒.๗  นายนิกร  พรมสู  ครูโรงเรียน.บ�านควนหมาก  กรรมการ 
๒.๘  นายนครินทร= เลาะหวัง ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๒.๙  นายอภิชาติ  หมานมาด ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 

.     ๓  วอลเลย1บอล ชาย – หญิง รุนอายุไมเกิน  ๑๒  ป  และอายุไมเกิน ๑๕   ประกอบด.วย   
๓.๑  นายวีระพันธ=  อนุสรางค=กูล  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายปNญญา  คงคต   ครูโรงเรียนบ�านบอเตย   รองประธานกรรมการ 
๓.๓  นายอาบูบากาศ  ผอมเขียว ครูโรงเรียนบ�านสวรรค=   กรรมการ 
๓.๔  นายโชคชัย พรมจุล  ครูโรงเรียนบ�านแซะ   กรรมการ 
๓.๕  นายประกอบ  เตOะยอ ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๓   กรรมการ 
๓.๖  นายประดิษฐ=  อุดมเศรษฐ=   ครูโรงเรียนบ�านทามวง   กรรมการ  
๓.๘  นายลิขิต  สะน ิ  ครูโรงเรียนบ�านควนติหมุน  กรรมการ 
๓.๙  นายชาญยุทธ  แก�วมโน ครูโรงเรียนบ�านตาแปด   กรรมการ 
๓.๑๐  นายสมพร  แก�วซัง ครูโรงเรียนบ�านเทพา   กรรมการ 
๓.๑๑  นางสาวผาสุก  แก�วพรหม  ครูโรงเรียนบ�านเทพา   กรรมกา  
๓.๑๒  นายราเชนทร=  นวลมังสอ ครูโรงเรียนวัดทาไทร   กรรมการ 
๓.๑๓  นายอัฎวัฒน=  หมานเส็น ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๓.๑๕  นายประสิน  อนันตประเสริฐ ครูโรงเรียนบ�านควนเจดีย=  กรรมการ 
๓.๑๖  นายชัยณรงค= เล็งเจริญ   ครูโรงเรียนบ�านพรุงชิง   กรรมการ 

      ๓.๑๗  นายเกรียงไกร ขะเดหัส ครูโรงเรียนบ�านควนหรัน                      กรรมการ 
      ๓.๑๘ นางนิตยา  แก�วน�อย ครูโรงเรียนบ�านควนหรัน   กรรมการ 
      ๓.๑๙ นายจรูญ  ปVณฑโก          ครูโรงเรียนนิคมสร�างตนเองเทพา ๒          กรรมการ 
      ๓.๒๐ นางสาววนิษา  โจทย=เหม   ครูโรงเรียนบ�านหนองสาหราย                กรรมการ 
      ๓.๒๑ นางสาวสารินันท=  อูมาสะ   ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ                        กรรมการ 
      ๓.๒๒ นางสาวพรวฤณ  ดําสิโก    ครูโรงเรียนบ�านโคกกอ                         กรรมการ 
      ๓.๒๓ นายทรงยศ  ราญฎร        ครูโรงเรียนบ�านทามวง                         กรรมการ 
      ๓.๒๔ นายฮารัช  สุหลง            ครูโรงเรียนบ�านทามวง                         กรรมการ 
      ๓.๒๕  นายสัมพันธ=  ทองรมย=    ครูโรงเรียนวัดปริก                               กรรมการ 

๓.๒๖  นักศึกษาฝXกสอน ๒ คน      รร.บ�านพระพุทธ รร.ป?าโอน  กรรมการ 
       ๔ กีฬาเซป6คตะกร.อ ประกอบด�วย 

๔.๑ นายอนุชา  พุมเสน  ครูโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายเจริญ  เตOะหมัดมะ ครูโรงเรียนบ�านคลองประดู  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นายธนพล  มโนเรศ  ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ   กรรมการ 
๔.๔ นายสํารวม  สังข=ไข  ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๒   กรรมการ 
๔.๕ นายเฉลียว  ทองร�อยชั่ง ครูโรงเรียนนิคมชุมชนเทพา  กรรมการ 
๔.๖ นายเจษฎา  บูเอียด  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๔.๘ นายอับดุลเลาะ  วาจิ  ครูโรงเรียนบ�านเกาะแลหนัง  กรรมการ 
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๔.๑๐ นายสมประสงค=  คงสีแก�ว ครูโรงเรียนบ�านลําไพล   กรรมการ 
๔.๑๑ นายฟารุต  เหมหมัด ครูโรงเรียนบ�านลําเปา   กรรมการ 
๔.๑๒ นายดาโอOะ โตะทา  ครูโรงเรียนบ�านใหม   กรรมการ 
๔.๑๓ นายพันณรงค=  พวงสุวรรณ  พนักงานบริการโรงเรียนบ�านควนหรัน กรรมการ 

       ๕ ประเภทกีฬาเปตอง   แขงขันวันท่ี  ๒๐ มิถุนายน   ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ประกอบด.วย 
๕.๑ นายยุทธนา  วงศ=งาม  ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดทาไทน  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายวีระพันธ=  อนุสรางค=กลู ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายประพงศ=  ธรรมทินโณ ครูโรงเรียนบ�านลําไพล   กรรมการ 
๕.๔ นายปNญญา  คงคต  ครูโรงเรียนบ�านบอเตย   กรรมการ 
๕.๕ นายมารุต  ภิรมย=      ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
๕.๖ นายบูลอรี กาแบ  ครูโรงเรียนบ�านพรุชิง   กรรมการ 
๕.๗ นายจรูญ  ปVณฑโก             ครูโรงเรียนนิคมสร�างตนเองเทพา ๒          กรรมการ 
๕.๘ นายประกอบ เตะยอ  ครูโรงเรียนนิคมฯเทพา ๓   กรรมการและเลขานุการ 

๑๖. กรรมการฝ?ายเกียรติบัตรและรางวัล  มีหน�าท่ีบันทึกผลการแขงขันกีฬา  กรีฑา  รวบรวมคะแนน  แสดงผลการ
แขงขัน จัดมอบเกียรติบัตรแกนักกีฬา  ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแกบุคคลหรือหนวยงานท่ีให�การสนับสนุนการ
ดําเนินการ  ประกอบด�วย   

๑๖.๑  นายนิพนธ=  มณีรัตน= ผู�อํานวยการโรงเรียนควนเจดีย=  ประธานกรรมการ 
๑๖.๒  นายธีรสิทธิ์  เคียนทอง ผู�อํานวยการโรงเรียนควนหมาก  รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓  นายวิทยา  จิตตรัตน= ครูโรงเรียนบ�านควนเจดีย=   กรรมการ 
๑๖.๔  นางสาวขนิษฐา ผอมนะ ครูโรงเรียนบ�านควนเจดีย=   กรรมการ 
๑๖.๕  นางรุซัยนีย= ดุนี             พนักงานราชการโรงเรียนบ�านปากบาง กรรมการ 
๑๖.๖  นางสาวอารุณี ทินกร ณ อยุธยา จนท.ธุรการโรงเรียนบ�านแซะ  กรรมการ 
๑๖.๗  นางกอซียOะ  ผอมเขียว ครูโรงเรียนบ�านมวงถํ้า   กรรมการ 
๑๖.๘  นางสาวอนิสรา  จิตรประวัติ ครูโรงเรียนบ�านใหม   กรรมการ 
๑๖.๙  นางเสาวรัตน= แก�วเกาะสะบ�า จนท.ธุรการโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ กรรมการ 
๑๖.๑๐  นางจันทร=เพ็ญ  ดําคง ครูโรงเรียนบ�านคลองประดู  กรรมการ 
๑๖.๑๑  นายสมพร  ชูอาษา ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๑๖.๑๒  นางสาวนภัสกร  สุภาพงษ=  ครูโรงเรียนบ�านพระพุทธ  กรรมการ 
๑๖.๑๓  นางสาวพรรณี สุวรรณโณ  จนท.ธุรการโรงเรียนวดัคงคาสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๖.๑๔  นางวรรณา  พระไพรี ครูโรงเรียนบ�านเทพา          กรรมการ  
๑๖.๑๕  นางสาวนฤมล  สุขจรุง จนท. ธุรการโรงเรียนบ�านควนเจดีย= กรรมการ 
๑๖.๑๖  นางอําภา  เวชสารศรี ผู�อํานวยการโคกพะยอม   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๗  นางสาววนิดา ไหมพรม ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านมวงถํ้า กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 
 

๑๗.  คณะกรรมการฝ?ายพยาบาล  มีหน�าท่ีประสานหนวยงานพยาบาล   เตรียมสถานท่ี 
ครุภัณฑ= ทําหน�าท่ีปฐมพยาบาล ประกอบด�วย 

๑๗.๑  นางฐาปนีย=  มะหล ี ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านตูหยง  ประธานกรรมการ 
๑๗.๒  ผู�อํานวยการ รพ.สต  ตําบลทามวง    รองประธานกรรมการ 
๑๗.๓  นางหทัยกาญจน=  พิรุณ ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯทพา    กรรมการ 



	
 
 

๑๗.๔  นักเรียนโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา  ๑๐  คน    กรรมการ 
๑๗.๕  นางจินตนา  ทองคํา   ครูโรงเรียนวัดคลองยอ             กรรมการ 
๑๗.๖  เจ�าหน�าท่ี รพสต.ทามวง                                                        กรรมการ 
๑๗.๗ นางวันดี  วุฒิประดิษฐ=   ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๘.  คณะกรรมการฝ?ายการเงินและบัญชี   มีหน�าท่ีประสานหนวยงานปกครองท�องถ่ินใน 
อําเภอเทพา เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณตามท่ีขอไว� รวบรวมเงินสนับสนุนจากทุกองค=กร จาย-ลงบัญชีและสรุป
รายงานเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ประกอบด�วย 

๑๘.๑ นายชาญชัย  โชติมณี ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านคลองขุด  ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ นางสุกัลยา  รัตนไชย ผู�อํานวยการ.โรงเรียนบ�านป?ากอ  รองประธานกรรมการ 
๑๘.๓ นายชชัวาล  จันทร=จิตร ครู โรงเรียนบ�านพระพุทธ   กรรมการ 
๑๘.๔ นายกิตติโชค  แลปา ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านปากบางสะกอม กรรมการ 
๑๘.๕ นายวัฒนา  มณีนวล ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านโคกกอ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.๖ นางราตรี  เนาวรัตน= ผู�อํานวยการโรงเรียน.บ�านลําไพลราษฎร=อุทิศ กรรมการและผู�ชวยเลขาฯ 

๑๙.  คณะกรรมการฝ?ายรักษาความปลอดภัย  มีหน�าท่ีแจ�งประสานหนวยกองกําลังในพ้ืนท่ี  
เพ่ือรวมวางแผนรักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบการจราจร แกนักกีฬาและผู�รวมกิจกรรมต้ังแตการแขงขันกีฬา
รอบคัดเลือกถึงรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด�วย  

๑๙.๑ นายโสภณ  ชูชวย   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองสาหราย ประธานกรรมการ 
๑๙.๒ นายโสภณ  บัวผัน   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านใหม       รองประธานกรรมการ 
๑๙.๓ พ.ต.อ.อาซาน จันทร=ศิริ   ผู�กํากับการพสถานีตํารวจภูธรเทพา กรรมการ 
๑๙.๔ พล.ต.เรื่องศักด์ิ สุวรรณนาคะ ผู�บังคับหนวยเฉพาะกิจ สงขลา  กรรมการ 
๑๙.๕ พ.ต.อ. วิเชียร ยันตรัตน=       ผู�กํากับสถานีตํารวจภูธรห�วยปลิง  กรรมการ 
๑๙.๖ ร.ต.อ.กิตติศักด์ิ มูสิก   ผู�บังคับหนวยเฉพาะกิจ ตชด.๔๓๓   กรรมการ 
๑๙.๗ นายสมชัย  กนิกพงษ=    ผู�อํานวยการ.โรงเรียนบ�านตาแปด    กรรมการและเลขานุการ 
๑๙.๘ นายฉลอง  ศรีไตรรัตน=  ครูโรงเรียนชุมชนนิคมฯเทพา    กรรมการและผู�ชวยเลขานุการ 

 

 ขอให�ผู�ท่ีได�รับการแตงต้ังตามประกาศฉบับนี้ ได�ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายให�บรรลุวัตถุประสงค= หากมี
ปNญหาอุปสรรคใด ๆ แจ�งคณะกรรมการฝ?ายอํานวยการทราบ เพ่ือรวมกันหาแนวทางแก�ไขตอไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 

( นายมานะ   โตOะขา ) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านลําเปา 
ประธานเครือขายอําเภอเทพา 

 
**หมายเหตุ  ขอเชิญคณะกรรมการทุกฝ<ายประชุมพร.อมกัน ในวันศุกร1 ท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.            
                ณ โรงเรียนบ.านเทพา 


