
 
  
 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬา- กรีฑา นักเรียน 

           “เบญจรงค์สงขลา 3  เกมส์” 
         ครั้งที่ 2 
 
  
 
 
 

 
  
   

  กีฬา    วันที่    6 –  8   สิงหาคม  2557 
ณ สนามกีฬานาทวี  จังหวัดสงขลา  

กรีฑา   วันที่  14- 15   สิงหาคม  2557    
      ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา 

 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 3 

 
 

 

 

 



      

  
           

                              

                             ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
               เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  “เบญจรงคส์งขลา 3 เกมส์” 
                                                       ประจ าปี  ๒๕๕7 
                                    *********************************************** 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕7     กีฬาแข่งขันในระหว่างวันที่  6 - 8 สิงหาคม 2557  ณ สนามกีฬาอ าเภอนาทวี กรีฑา
แข่งขันในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557  ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ไม่มั่วสุมกับ
อบายมุขทั้งปวง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
  เพื่อให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามความมุ่งหมายของทาง
ราชการ  จึงขอแต่งตั ้งบุคคลดังต่อไปนี ้เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ประจ าปี 2557  ดังนี้ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา   

1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
4. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 
5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  

        6.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 7.  ผู้อ านวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัดสงขลา 
 8.  ผู้อ านวยการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา  
 9.  นายอ าเภอนาทวี 
 10. นายอ าเภอสะเดา 
 11. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาทวี 
 12.  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสะเดา 
 13.  ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
 14.  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
 15. นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาทวี 
 16. นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา 
 17. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบลในอ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี  
             อ าเภอสะบ้าย้อยและอ าเภอสะเดา 
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๑.คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ด าเนินการจัดการแข่งขันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      
ที่วางไว้ คอยประสานงาน ช่วยเหลือ ร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย   
 1. นายประสิทธิ์  หนูกุ้ง      ผอ.สพป.สข. 3    ประธานกรรมการ 
 2. รอง ผอ.สพป.สข. 3 ทุกท่าน      รองประธาน 
        3. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มของสพป.สข. 3         กรรมการ 
 4. ประธานเครือข่ายอ าเภอทุกเครือข่ายอ าเภอ     กรรมการ 
 5. ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่ายโรงเรียน   กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สข. 3 ทุกโรงเรียน   กรรมการ 
 7. นายอุทัย เพ็ชรหนู     ผอ.โรงเรียนวัดล าพดจินดาราม  กรรมการ  
 7. นายอุทัย  กาญจนะ       รอง ผอ.สพป.สข.3      กรรมการและเลขานุการ 
 8. นางนันทา  ค าทอง        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นายคนอง คงทอง         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นายวิเชียร  ปลื้มใจ     ครูโรงเรียนบ้านเคลียง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดท าระเบียบการแข่งขันกีฬา 
 2. จัดท าประกาศ และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน 
 3. วางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันทุกขั้นตอนและจัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 
 4. จัดหาถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล  

5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ประธานได้มอบหมาย 

 คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายอุทัย  กาญจนะ    รอง ผอ.สพป.สข.3    ประธานกรรมการ 
 2. รอง ผอ.สพป.สข.3 ทุกท่าน       รองประธาน 
 3. นายวิมล  จ าปา   ผอ.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  กรรมการ 
 4. นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง ผอ.โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัย”กัมพลานนท์อนุสรณ์  กรรมการ 
 4. ประธานเครือข่ายอ าเภอทุกเครือข่ายอ าเภอ     กรรมการ 
 5. ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกโรงเรียน     กรรมการ 
 6. ผอ.กลุ่ม สพป.สข.3 ทุกกลุ่ม       กรรมการ 
 7. นายอุทัย  เพ็ชรหนู   ผอ.โรงเรียนวัดล าพดจินดาราม  กรรมการ 

7. นางนันทา  ค าทอง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
8. นายคนอง  คงทอง           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน       กรรมการและเลขานุการ 
9. นายวิเชียร  ปลื้มใจ     ครูโรงเรียนบ้านเคลียง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10.นายมโนธรรม ศิริรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านวังไทร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  

มีหน้าที่ 

 1. จัดท าแผนผัง ก าหนดที่ตั้งอัฒจันทร์ ประร าพิธี สถานที่จอดรถ  
 2. จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมเสาธงชาติ เสาธงกีฬา  
 3. จัดเตรียมกระถางคบเพลิง 
 4. จัดหาและจัดวางเต็นท์ตามจุดต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอ้ี ชุดรับแขก ส าหรับประธานในพิธีเปิด ฝ่ายทะเบียน  
            โต๊ะวางถ้วยรางวัลเหรียญรางวัล 

5. อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การแข่งขันตลอดการแข่งขัน 
 6. จัดเก็บและท าความสะอาดภายในสนามทุกวันและจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ 
 7. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายสุเมธ ศศิธร  นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุรเชษฐ์ ชินวุฒิวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  รองประธาน 
 3. นายสถิต โชติรุ่งโรจน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา  กรรมการ 
 4. นายเกษม สิทธิวรานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กรรมการ 
 5. นายชูศักดิ์ สังวารณ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กรรมการ 
 6. นายสามารถ ช่างชุม   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเดา กรรมการ 
 7. นายสุภาพ ทองน้อย  ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคู   กรรมการ 
 8. นายวีรพันธ์ หลังเศษ  ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง   กรรมการ 

9. นายประสาน ศัทโธ  ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา      กรรมการและเลขานุการ 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าสนามแข่งขันกรีฑา 

 มีหน้าที่ 

     1. จัดท าสนามการแข่งขันกรีฑา ทุกประเภท ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา 
2. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการแข่งขันทุกประเภท จัดที่นั่งกรรมการตัดสินเส้นชัย จับเวลา 
    แท่นรับถ้วยรางวัล  
3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 
 1.นายถนอม สุขค า  ประธานเครือข่ายอ าเภอสะเดา  ประธานกรรมการ 
 2.นายเกษมสุข  อินทรวิโรจน์ เทศบาลเมืองสะเดา   รองประธาน 

3.นายสุบิล ศรีทองสุข  ผอ.โรงเรียนบ้านพังลา   รองประธาน 
 4.นายอัน  เหล็มหมัน  ผอ.โรงเรียนบ้านปริกใต้   กรรมการ 
 5.นายวรรษา  สุริยันยงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1  กรรมการ 
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 6.นายอับดลกานี อะหลี  ผอ.โรงเรียนบ้านส านักขาม  กรรมการ 
 7.นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์  ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  กรรมการ 
 8.นายยะมิน  หล าบิลส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง  กรรมการ  
 9.นายสุนันท์ นุ่นชูคัน  ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา  กรรมการ 
 10.นายณัฐพงษ์ พรหมจรรย์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  กรรมการ 
 11.นายพีระพัฒน์ เพ็ชรกาญจน์ ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา   กรรมการ 
 12.นายประยูร  ศรีวรรณ พรก.โรงเรียนบ้านปริก   กรรมการ 
 13.นายเอกพจน์ ภักษร  พรก.โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง  กรรมการ 
 14.นายศักดิ์คเณ ร่มสุข  พรก.โรงเรียนบ้านคลองแงะ  กรรมการ 
 15.นายสุภาพ ทองน้อย  ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคู   กรรมการและเลขานุการ 
 
5.คณะกรรมการฝ่ายไฟฟ้า แสง เสียง ในสนามแข่งขันกรีฑา 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือติดตั้งตามจุดต่าง ๆ โดยประสานงานกับฝ่ายสถานที่ ณ สนามแข่งขันกรีฑา 
 2. จัดหาเครื่องขยายเสียงชุดใหญ่ในสนาม และเครื่องเสียงชุดเล็กส าหรับใช้ในฝ่ายทะเบียน  ณ สนามแข่งขันกรีฑา 

3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.นายไพโรจน์ สังหาญ  ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80   ประธานกรรมการ 
2.นายกระจ่าง ธรรมรักษา ผอ.โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ  รองประธาน 
3.นายอารมณ์ จันทคาม  ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะค่าง   กรรมการ 
4.นายธงไชย อนันตพรรค  ผอ.โรงเรียนบ้านปริก   กรรมการ 
5.นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน ผอ.โรงเรียนวัดม่วงก็อง   กรรมการและเลขานุการ 

 
6.คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดและกองเชียร์ 

 มีหน้าที่ 

 1. จัดให้มีวงดุริยางค์น าขบวนพาเหรดน าหน้า ป้ายชื่องาน ขบวนธงชาติ 
 2. จดัท าแผนผังล าดับการเดินขบวนพาเหรดพร้อมข้อมูลรายละเอียดแต่ละขบวนพาเหรด 
 3. จัดท าป้ายก าหนดจุดรวมเริ่มต้น ณ สมาคมไท้ฮัว สะเดา เดินขวนพาเหรด และป้ายแต่ละเครือข่ายอ าเภอ 
              ในสนามพิธีเปิดการแข่งขันล าดับขบวนพาเหรด เส้นทางเดินของขบวนพาเหรด 
 4. จัดท าผังจุดยืนของขบวนพาเหรดในพีเปิด – ปิด (ในสนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา) 
 5. ก าหนดจุดที่ตั้งกองเชียร์ของแต่ละเครือข่ายอ าเภอตามความเหมาะสม ( สนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา) 
 6. จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ก าหนดกฏเกณฑ์การประกวด 
 7. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายมานะ  โต๊ะขา   ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุระก าพล  รักษ์วงศ์  ประธานเครือข่ายอ าเภอสะบ้าย้อย  รองประธาน 
 3. นายจรันทร์  มูลจันทร์   ประธานเครือข่ายอ าเภอจะนะ  กรรมการ 
 4. นายประภาส  ยอดนุ้ย   ประธานเครือข่ายอ าเภอนาทวี           กรรมการ 
  5. นายถนอม สุขค า   ประธานเครือข่ายอ าเภอสะเดา  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายขบวนการพาเหรด  ประกอบด้วย 

1.ว่าที่ร้อยโทวุฒิพร  วิทยาพันธ์ประชา  ผอ.โรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว   หัวหน้า   
2.นางศรินทิพย์  ทะสะระ   ผอ.โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์   กรรมการ 
3.นางสารุณีย์  สังข์เจริญ   ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม   กรรมการ 
4.นายเกรียงศักดิ ์ แก้วบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าเรด็   กรรมการ   
5.นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ าหอม  ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งข่า   กรรมการ  
6.นายนิรัฐ ด้วงปาน   ผอ.โรงเรียนวัดประจ่า   กรรมการ  
7.นายประสงค์ ภูมิพัทธ์   ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย  กรรมการ  
8.นายไวพจน์ จิตมณี   ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งไพล   กรรมการ  
9.นายทิวา สายกิ้มซ้วน   ผอ.โรงเรียนบ้านฉลุง   กรรมการ  
10.นายสุภาพ  แก้วได้ปาน  ผอ.โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2  กรรมการ  
11.นายธงไชย อนันตพรรค  ผอ.โรงเรียนบ้านปริก   กรรมการ  
12.นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์  ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  กรรมการ 

 
คณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายกองเชียร์  ประกอบด้วย 

1.นายปราโมศ อิสโร   ผอ.โรงเรียนบ้านควนเสม็ด  หัวหน้า    
2.นางอรรจมาภรณ์  บุญพิพัฒน์  ผอ.โรงเรียนบ้านแซะ   กรรมการ 
3.นางพีรฉัตร  หมวกใส่เพชร  ผอ.โรงเรียนบ้านพรุตู   กรรมการ 
4.นายยงยุทธ อ าไพ   ผอ.โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม   กรรมการ 
5.นายเศรษฐพล เร็มเสม   ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าขาว  กรรมการ 
6.นายมนตรี ธรรมโร   ผอ.โรงเรียนวัดช่องเขา   กรรมการ  
7.นายสุพล บทจร   ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด  กรรมการ 
8.นางพิสมัย หลัดเกลี้ยง   ผอ.โรงเรียนมหิดล   กรรมการ 
9.นายอุทัย บุญเพชรทอง   ผอ.โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด   กรรมการ  
10.นายรัฐฉัตร ดวงดี   ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)  กรรมการ  
11.นายณรงค์ คงชะนะ   ผอ.โรงเรียนชาติตระการโกศล  กรรมการ 
12.นางสุภา  ทองเจริญ   ผอ.โรงเรียนบ้านน้ าลัด   กรรมการ 
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7.คณะกรรมการจัดท าสูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา  

 มีหน้าที่ 

1. จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัน เวลา และประเภทการแข่งขัน 
2. รวบรวมหลักฐานของนักกรีฑา มอบให้ฝ่ายทะเบียน 
3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 1. นายนิโลม ศรียารัตน์           ผอ. โรงเรียนมาคมไทยผลิตยา 2   ประธานกรรมการ 
 2. นางอุษา หมู่เก็ม  ผอ.โรงเรียนสังวาลย์วิท 2    รองประธาน 

3.นายมโนธรรม ศิริรัตน์  ครูโรงเรียนวัดวังไทร    กรรมการ 
 4. นายสุชาติ  ติ้งมุข  ครูโรงเรียนบ้านป็อง    กรรมการ 
 5. นางอุษา ศิริเมฆ  ครูโรงเรียนบ้านวังบวบ    กรรมการ 
 6. นางจิตรา  คชพลายุกต์ ครูโรงเรียนบ้านนาทวี    กรรมการ 
 7. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนคันทรง ครโูรงเรียนบ้านปากบางนาทับ   กรรมการ 
 8. นายสุชาติ ทองยอด  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น   กรรมการ 
 9. นายชม  ทองสุข  ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 กรรมการ 
 10. นายอัฎวัฒน์ หมาดเส็น ครูโรงเรียนบ้านล าเปา    กรรมการ 
 11.นายปิติ เนาวรัตน์  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเมาะลาแต   กรรมการ 
 12. นายเขมภัทร  พรหมกัณฑ์    ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรงช่วยราชการ สพป.สข.3 กรรมการ 
 13. นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านม่วง    กรรมการ 
 14. นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์ ครูโรงเรียนวัดห้วยคู    กรรมการ 
 15.นายวิวัฒน์ รัตน์มิสิกข์  ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   กรรมการ 
 16.นายสมศักดิ์ พรหมชาย ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   กรรมการ 
 17. นายพิมล  โชติพานิช  ครูโรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง    กรรมการ 
 17. นางงามเนตร ศรียะรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าข่อย     กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา ครูโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 
8.คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  ณ สนามแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองสะเดา 
 
 มีหน้าที่ 

 1. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล เวชภัณฑ์ยา และเปลพยาบาลเพ่ือช่วยเหลือนักกีฬา 
 2. อ่ืน ๆ ตามได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสะเดา       ประธานกรรมการ 
 2. สาธารณสุขอ าเภอสะเดา       รองประธาน 
 3. เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลสะเดาที่ได้รับมอบหมาย    กรรมการ 
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 4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล    ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง   กรรมการ 
 4. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  จ านวน 10 คน     กรรมการ 

6. นายศุภวงศ์  แก่นทอง   ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแงะ  กรรมการและเลขานุการ  
 
9.คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบและการจราจร 

 มีหน้าที่ 

 1. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งเส้นทางเดินขบวนพาเหรด   
 2. รักษาความสงบบริเวณสนามกีฬาตลอดการแข่งขัน 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสะเดา      ประธานกรรมการ 
 2. สวป.สภ.สะเดา        รองประธาน 
 3. ผบ.ร้อย ตชด. ที่ 437         กรรมการ 
 4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.สะเดาที่ได้รับมอบหมาย              กรรมการ 
 5. นายสุเจต บุญโสภา   ผอ.โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง   กรรมการ 
 6. นักเรียนโรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 10 คน      กรรมการ 
 7. นายสุชาติ  สุริยันยงค์   ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา           กรรมการและเลขานุการ 
10. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประกาศ 

 มีหน้าที่ 
1. จัดให้มีพิธีเปิดด้วยวิธีการต่าง ๆ  จัดชุดการแสดงในพิธีเปิด  จัดเตรียมนักวิ่งคบเพลิง วิธีการจุดคบเพลิง 

 ล าดับขั้นตอนในพิธีเปิด-ปิด  
2.พิธีกรพิธีเปิด – ปิด ในการแข่งขันกรีฑา 
3. ด าเนินการในพิธีเปิด – ปิด ให้เป็นไปตามขั้นตอน 

 4. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป และประกาศผลการแข่งขัน 
 5. ประสานกับฝ่ายมอบรางวัลในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
 6. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละเครือข่ายอ าเภอ 

7. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายสุภาพ  ทองน้อย   ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคู   ประธานกรรมการ 
2. นยิม  ไกรสนาม   ผอ.โรงเรียนบ้านล าชิง   รองประธาน 
3. นายศุภวงศ์ แก่นทอง    ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแงะ  กรรมการ 
4. นายเอกพจน์  นราพันธุ์  ผอ.โรงเรียนบ้านทรายขาว   กรรมการ 

          5. นางพรพรรณ พิรุณ    ผอ.โรงเรียนบ้านสะพานหัก   กรรมการ 
          6. นายโสภณ  ชชู่วย   ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  กรรมการ 

7. นายวิรัตน์  รัตนะ   ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน  กรรมการ 
8.นายสมบูรณ์ พันธ์ยูโส๊ะ   ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  กรรมการ 
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8.นางสาวฟารีดา  หะยีหมัด  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80  กรรมการ  

          9. นางอธิษฐาน  ยอดเอียด       ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน  กรรมการ 
          10. นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์     ครูโรงเรียนบ้านนาทวี    กรรมการ  
 11. นางวราภรณ์  ศรีขวัญ  ครูโรงเรียนวัดท่าประดู่   กรรมการ 
 12.นายภิรมย์  อินตะมะ   ครูโรงเรียนวัดปลักชะเมา   กรรมการ 
          13.นายสงคราม  พรหมสถิตย์  ครูโรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)  กรรมการ 
 14.นายอนันต์  แดงเหมือน  ผอ.โรงเรียนประสิทธิทวีสิน 2   กรรมการ 
 15. นายอ านวย สุวรรณโณ  ผอ.โรงเรียนบ้านทับโกบ   กรรมการ 
 16.นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา  ครูโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ   กรรมการและเลขานุการ 
 17.นางนงลักษณ์  มากนวล  ผอ.โรงเรียนบ้านวังบวบ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 18.นายวิรัตน์ อินทสระ    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
11.คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน   

 มีหน้าที่ 

1. รวบรวมทะเบียนนักกรีฑาไว้เป็นหลักฐาน จัดท าแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกประเภท 
2. เรียกตัวนักกรีฑา ตรวจสอบหลักฐาน และน าตัวนักกรีฑาลงสนามแข่งขัน 
3. จัดนักกรีฑาเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
4. รวมคะแนนผลการแข่งขันทุกชนิดกีฬาและกรีฑาที่แข่งขัน เพ่ือมอบรางวัล 
5. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย  

 1. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว   รอง ผอ. สพป.สข.3    ประธานกรรมการ 
 2. นางน้ าทิพย์  ม่วงปลอด  ผอ.โรงเรียนบ้านหัวถนน    รองประธาน 
 3. นางอภิญญา สุรินราช   ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์    รองประธาน 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบหลักฐานและรับรายงานตัว   ประกอบด้วย 
 1. นางอภิญญา สุรินราช  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์          ประธาน 
 2.นางวัลลภา  ศรียะโอ๊ะ  ครูโรงเรียนวัดห้วยคู  รุ่นอายุ 8 ปี ชาย  กรรมการ 
 3.นางสาวนันทิตา ศรีจันทร์งาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง รุ่นอายุ 8 ปี หญิงกรรมการ 
 4.นางสาวจินตหรา แหละกุบ ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง  รุ่นอายุ 10 ปี ชาย กรรมการ 
 5.นางสาวพัชรินทร์ เณคราช พรก.โรงเรียนวัดห้วยคู  รุ่นอายุ 10 ปี หญิง กรรมการ 
 6.นางกนกกาญจน์ ทัยศรี  ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม รุ่นอายุ 12 ปี ชาย กรรมการ 
 7.นางนาตยา แก้วฉิมพลี  ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา รุ่นอายุ 12 ปี หญิง กรรมการ 
 8.นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดา ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม รุ่นอายุ 14 ปี ชาย กรรมการ 
 9.นางยุภาพร แก้วเกาะสะบ้า ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 รุ่นอายุ 14 ปี หญิง กรรมการ 
 10. นางสาวสิริมา หมาดหลี พรก.โรงเรียนวัดเขาเกียรติ    กรรมการ 
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 10..นางสาวจารุณี ทองเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวัดเขามีเกียรติ  รุ่นอายุ 16 ปี ชาย กรรมการ 
 11.นางสาวกิสดา มินรัตแก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าข่อย  รุ่นอายุ 16 ปี หญิง กรรมการ 
 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักกรีฑา 
 1.นายไกรรินทร์ ตะจิโรจน์  ครูโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)  ประธาน 
 2.นายสุนัย  พุทธกูล   ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา   กรรมการ 
 3.นายพีระพัฒน์ เพ็ชรกาญจน์  ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา   กรรมการ 
 4.นางปิลันธนา รุ่มสุข   ครูโรงเรียนบ้านทับโกบ    กรรมการ 
 5.นายศักดิ์คเณ ร่มสุข   ครูโรงเรียนบ้านคลองแงะ    กรรมการ 
 6.นักเรียนโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา จ านวน 12 คน      กรรมการ 
 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและสรุปคะแนนการแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
 1.นางน้ าทิพย์ ม่วงปลอด   ผอ.โรงเรียนบ้านหัวถนน    ประธาน 

2.นายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน  ผอ.โรงเรียนวัดม่วงก็อง    รองประธาน 
 3.นางอัมพาพร แก้วสมวงศ์  ครูโรงเรียนบ้านควนเสม็ด    กรรมการ 
 4.นางพจนา อ าไพ   ครูโรงเรียนบ้านใหม่    กรรมการ 
 5.นางสาวรุ้งรัตน์ เทิดชนะกุล  ครูโรงเรียนบ้านม่วง    กรรมการ 
       
13. คณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัล 

 มีหน้าที่ 

1. จัดเตรียมเหรียญรางวัล  เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล  ส าหรับมอบนักกีฬา- กรีฑาทุกประเภท 
2. รับรายงานตัวนักกีฬาที่ชนะเลิศเพื่อรับรางวัล  
3. เตรียมผู้มอบรางวัล ประสานงานกับฝ่ายประกาศ  เพ่ือมอบรางวัล 
4. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นางกมลาศน์  ศรประสิทธิ์    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ประธานกรรมการ 
2. นายนิรันดร์ ชินวราพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส านักหว้า รองประธานกรรมการ 
3. นายรัฐฉัตร ดวงดี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่  กรรมการ 
4.นายณรงค์ คงชะนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนชาติตระการโกศล กรรมการ 
5.นางสาวฉันทพิชญา ชัยชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านยางเกาะ   กรรมการ 
6.นางอนงค์นาฏ  ไข่มุกต์   พรก.โรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
7.นางสาวรุ่งฤดี หมีโดด   ครูพ่ีเลี้ยงฯโรงเรียนบ้านตะคียนทอง กรรมการ 
8.นางสาววรวรรณ เจยาคมณ์  ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง   กรรมการ 
 9.นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์  ครูโรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง   กรรมการ 
10.นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิเทศ ฯ   จ านวน  5  คน    กรรมการ 
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 17.นางอุษณีย์ ชนะโต   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 18.นางจันทรา คืนตัก   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
 19.นางสาวสุชาดา ชุมแสง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
 20.นางสาววารี แซ่เจียว   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
 21.นางสาววารุณี กฤษฏาวงศ์  ลูกจ้างลูกเสือ    กรรมการ   
 
14. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและตัดสินกรีฑา 

 มีหน้าที่ 

1. ก าหนดล าดับรายการแข่งขันกรีฑา 
2. ตัดสินกรีฑาให้เป็นไปตามกฎและกติกาการแข่งขัน 
3. จัดเตรียมคณะกรรมการประเภทลู่และลาน 
4. จัดประชุมอบรมผู้ตัดสินให้มีความพร้อม 
5. พิจารณา  วินิจฉัย  ชี้ขาด  ในการตัดสินปัญหาที่เกิดข้ึน 
6. อ านวยความสะดวกและควบคุมการตัดสินใจของกรรมการทุกท่าน 
7. งานอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายและเห็นสมควร  

- คณะกรรมการฝ่ายอุทธรณ์และเทคนิค  ประกอบด้วย  
1. นายดุรงค์ จันวดี   ผอ.โรงเรียนบ้านบ่อเกดวิจิตรวิทยา      ประธานกรรมการ 
2. นายสมควร  จันทรวงษ์  ผอ.โรงเรียนวัดยางทอง   รองประธาน 
3. นายคมสัน อุยสกุล   ผอ.โรงเรียนบ้านเคลียง   กรรมการ 
4. ว่าที่  ร.ต.ประสิทธิ์  คงธรรม  ผอ.โรงเรียนบ้านกะทิง   กรรมการ 
5. นายเชาว์  แซ่ลิ่ม   ผอ.โรงเรียนบ้านระตะ   กรรมการ 
6. นายประเสริฐ โต๊ะขา   ผอ.โรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
7. นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้า   กรรมการ 
8. นายอุทัย  บุญเพ็ชรทอง  ผอ.โรงเรียนวัดถ้ าตลอด   กรรมการ 
10.นายวิเชียร  ปลื้มใจ   ครูโรงเรียนบ้านเคลียง   กรรมการ 
11.นายมโนธรรม  ศิริรัตน์  ครูโรงเรียนวัดวังไทร   กรรมการ 
12.นายสาธิต  แก้วศรี   ครูโรงเรียนบ้านสม็อง   กรรมการ 
13.นายสุภาพ  ทองน้อย   ผอ.โรงเรียนวัดห้วยคู                      กรรมการและเลขานุการ 

-  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเส้นชัย  ประกอบด้วย 

1. นายวีระพันธุ์  พันธุ์ทวี   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประกอบ  หัวหน้า 
2. นายธีศิษฎ์  คงจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนอายุรกิจโกศล  รองหัวหน้า 
3. นายกมล  จันแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาหมอศรี  รองหัวหน้า 
4. นายอัน  เหล็มหมัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปริกใต้  ผู้ช่วย 
5. นายยุทธนา   วงษ์งาม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไทร  ผู้ช่วย 
6. นายเยี่ยมศักดิ์  สุวรรณ์  ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 ผู้ช่วย 
7. นายสุนันท์  นุ่นชูคัน   ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา  ผู้ช่วย 
8. นายอนุชา พุมเสน   ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  ผู้ช่วย 
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9.นายพิจิตร  รักษาวงศ์   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านล าลอง ผู้ช่วย 
10.นายมูหัมมะ  ซีเด๊ะ   ครูโรงเรียนบ้านล าลอง   ผู้ช่วย 
11.นายชิป ค ามณี   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  ผู้ช่วย 
12.นายบุญน า  หมีนยะยา  ครูโรงเรียนบ้านประกอบ   ผู้ช่วย 
13.นายคล่อง  สุดตะนก   ครูโรงเรียนบ้านล าชิง   ผู้ช่วย 
14.นายนิภาส  ยอสม   ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   ผู้ช่วย 
15.นายนิฮัมรี ยาดิง    ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ  ผู้ช่วย 
16.นางปัทมา  เหมรัตน   พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม ผู้ช่วย 
17.นักเรียนโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย ฯ จ านวน  4  คน    ผู้ช่วย 

 

-  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกรอบ  ประกอบด้วย 

1. นายสุบิล ศรีทองสุข   ผอ.โรงเรียนบ้านพังลา   หัวหน้า    
2. นายสุทิน  รักปลอด   ครูโรงเรียนทองอยู่นุตกุล   ผู้ช่วย 
3. นายวีรพันธ์ อนุสสรางกูล  ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   ผู้ช่วย 
4. นายพิมล หนูกุ้ง   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 ผู้ช่วย 
5. นายราวี สูสัน    พนักงานราชการโรงเรียนอุทยานอุทิศ ผู้ช่วย 
6. นายโกศล อ่อนทอง   ครูโรงเรียนวัดช่องเขา   ผู้ช่วย 
7. นายเทพ มากชูชิด   ครูโรงเรียนบ้านเทพา   ผู้ช่วย 
8. นายเจริญ เมฆฉาย   ครูโรงเรียนบ้านคลชองขุด   ผู้ช่วย 

 
 

- คณะกรรมการฝ่ายบันทึกผลเส้นชัย  ประกอบด้วย 

1. นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ าหอม  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดทุ่งข่า  หัวหน้า 
2. นายประพันธ์  ประทีปเกาะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป็อง  ผู้ช่วย 
3. นายอภิชาต  ทิ้งและ   ผอ.โรงเรียนบ้านควนตานี   ผู้ช่วย 
4. นางสุพรรณี มหาพรหม  ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกาะ   ผู้ช่วย 
5. นายบรรชา ขวัญจันทร์   ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ผู้ช่วย 
6. นางสุพรรณี  มหาพรหม  ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกาะ   ผู้ช่วย 
7. นายอับดลฮาหมัด โส๊หน่าย  ผอ.โรงเรียนบ้านล าลอง   ผู้ช่วย 
8. นางศิริรัตน์  ประทีปเกาะ  ครูโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง  ผู้ช่วย 
9. นางสชาสิริ วชัรานุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านโคกสิเหรง   ผู้ช่วย 
10.น.ส.สุวิมล ทองค าหอม  ครูโรงเรียนวัดคลองยอ   ผู้ช่วย 
11. นางสุวรรณี ทองนวลจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่   ผู้ช่วย 
12. นายเมธี จันอิ   ครูโรงเรียนบ้านเกาะทาก   ผู้ช่วย 
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13. นายอ านวย บุญเพ็ง   ครูโรงเรียนบ้านบ่อโชน   ผู้ช่วย 
14. นางพิศุทธิ์ จันทรศรี   ครูโรงเรียนวัดทุ่งข่า   ผู้ช่วย 
15. นางยามีล๊ะ ยาชะรัด   ครูโรงเรียนบ้านส านักขาม   ผู้ช่วย 
16. นางสาวยสุพรรณี ดาโอ๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านทับยาง   ผู้ช่วย 
17. นางปวีณา ตาเห   ครูโรงเรียนบ้านสุโส๊ะ   ผู้ช่วย 
18. นางนัตตรีเซีย เต๊ะหมาน  ครูโรงเรียนบ้านปริกใต้   ผู้ช่วย 
19. นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย ฯ “  4  คน ผู้ช่วย 

-  คณะกรรมการฝ่ายจับเวลา  ประกอบด้วย 

1. นายวิสุทธิ์  ทองจินดา   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่า  หัวหน้า 
2. นายศตพร เหมทานนท์  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแงะ  ผู้ช่วย 
3. นายดนรอซัค  เหล๊ะเร๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด   ผู้ช่วย 
4. นายทะนง เหมรัตน์    ครูโรงเรียนวัดวังไทร   ผู้ช่วย 
5. นายนรเชษฐ์ เพ็ชรหัวบัว  ครูโรงเรียนบ้านคอคอมุดอ  ผู้ช่วย 
6. นายสมศักดิ์  แดงแก้ว   ครูโรงเรียนบ้านสะพานเคียน  ผู้ช่วย 
7.นายชนะ วรรณจันทร์   ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาท  ผู้ช่วย 
8.นายกระจ่าง ศิริกาศ   ครโูรงเรียนวัดควนมีด   ผู้ช่วย 
9.นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย ฯ “  ผู้ช่วย 
 
- คณะกรรมการฝ่ายปล่อยตัวนักกีฬา  ประกอบด้วย 

1. นายเฝด  ดูล๊ะ   รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาทวี หัวหน้า 
2. ร.ต.ต. อนุกูล  อนันต์   ผอ.โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านชายควน  ผู้ช่วย 
3. นายภิรมณ์  อินตะมะ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา  ผู้ช่วย 
4. นายปรีชา  พ่อนุ้ย   ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   ผู้ช่วย 
5. นายสุจิน แสงประดับ   ครู ผช.โรงเรียนบ้านนาจะแหน  ผู้ช่วย 
6. นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ ขรรค์ชัย ฯ”  4  คน ผู้ช่วย 

 
-  คณะกรรมการฝ่ายก ากับลู่ว่ิง  ประกอบด้วย 

1. นายวีระศักดิ์ วรกุลชัยวัฒน์  ครูโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย ฯ”   หัวหน้า 
2. นายพิศักดิ์  มาลินี   ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  ผู้ช่วย 
3. นายสุจริต จิตภักดิ์ดี   ครูโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย “  ผู้ช่วย 

 4. นายประยูร  ศรีวรรณ   พรก.โรงเรียนบ้านปริก   ผู้ช่วย 
           5. นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย ฯ “    ผู้ช่วย 
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- คณะกรรมการฝ่ายตัดสินวิ่งกระโดดไกล  ประกอบด้วย 

1. นายปรีชา ไชยวงศ์   ครูโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา  หัวหน้า 
2. นายถวัลย์  แก้วขาว   ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   ผู้ช่วย 
3. นายธีรศักดิ์  คงจันทร์   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน  ผู้ช่วย 
4. นายนิพิฐพนธ์  ทัพพ์ชัยศิริ  ครูโรงเรียนบ้านสะพานเคียน  ผู้ช่วย 
5. นายวนพงศ์  หนูมาก   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวังไทร  ผู้ช่วย 
6. นายวีระทัย  เพ็ชรทอง   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกะทิง  ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุกานดา  อุดม   เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม้างอน ผู้ช่วย 
8. นายทนง มิตถจันทร์   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านควนหรัน ผู้ช่วย 
9. นายลออ  ชดนวรรณะ   ครูโรงเรียนวัดห้วยคู   ผู้ช่วย 
10.นักเรยีน    โรงเรียนสะเดา “ ขรรคชัย ฯ”  4  คน ผู้ช่วย 

 
- คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกระโดดสูง  ประกอบด้วย 

1. นายวิวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์   ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  หัวหน้า 
2. นายบุญแต้ม  วิมลทอง   ครูโรงเรียนอายุรกิจโกศล   ผู้ช่วย 
3. นายสามารถ  ยอดชู   ครูโรงเรียนบ้านสะพานเคียน  ผู้ช่วย 
4. นางรานี  อินทภูมิ   ครูโรงเรียนบ้านโมย   ผู้ช่วย 
5. นายเกษม  หวังแดง   ครูโรงเรียนบ้านสม็อง   ผู้ช่วย 
6. นายนิกร พรมสู   ครูโรงเรียนบ้านควนหมาก   ผู้ช่วย 
7. นายอิทธิพล  หอเกียรติศักดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสม็อง  ผู้ช่วย 
8. นางสาวจันทิวา  พูลสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอายุรกิจโกศล ผู้ช่วย 
9. นายเอิบ แก้วพรหม   ครูโรงเรียนบ้านทุ่งไพล   ผู้ช่วย 
10.นักเรียนโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย “ จ านวน 6 คน    ผู้ช่วย 

 
- คณะกรรมการฝ่ายตัดสินทุ่มน้ าหนัก  ประกอบด้วย 
1. นายธรรมนูญ ไหวพริบ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าโอน   หัวหน้า 
2.  นายณัฐพงษ์  พรหมจรรย์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  ผู้ช่วย 
3.  นางสาวกาญจนาวดี  คงแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งน้ าขาว ผู้ช่วย 
4.  นายอับดุลกอเดร์ เจ๊ะมะ  ครูโรงเรียนบ้านล่องควน   ผู้ช่วย 
5.  นายไกรสร เจะโส๊ะ   ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย   ผู้ช่วย  
6.  นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย “  4  คน ผู้ช่วย 

 
- คณะกรรมการฝ่ายตัดสินขว้างจักร  ประกอบด้วย 

1. นายมาณพ  แก้วเกื้อ   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80  หัวหน้า 
2. นายปราถนา  สุพรรณศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา  ผู้ช่วย 
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3. นางอุษา  ศิริเมฆ   ครโูรงเรียนบ้านวังบวบ   ผู้ช่วย 
4. นายวีระศักดิ์  แดงแก้ว   ครโูรงเรียนบ้านเก่า   ผู้ช่วย 
5. นายยงยืน พงษ์พันธ์    ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   ผู้ช่วย 
6. นายอารมณ์ พรมทองนวล  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่า  ผู้ช่วย 
7. นายพันธ์ ขวัญทอง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดปลักชะเมา  ผู้ช่วย 
8. นักเรียน    โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัย “จ านวน  4  คน ผู้ช่วย 
-  คณะกรรมการฝ่ายตัดสินพุ่งแหลน  ประกอบด้วย 

1. นายสุเจต  บุญโสภา   ผอ.โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง   หัวหน้า 
2. นางสาวสมพิศ  ทองแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด   ผู้ช่วย 
3  นางสาวสุภาวดี สุวรรณโรจน์  ครโูรงเรียนทองอยู่นุตกุล   ผู้ช่วย   
4 .นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ   ครโูรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  ผู้ช่วย 
5. นายนรเชษฐ์ แก้วสมบัว  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ ผู้ช่วย 

          6. นักเรียน    โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง  15  คน  ผู้ช่วย 
 
- คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวีดีโอเส้นชัย  ประกอบด้วย 
1. นายพจนาถ  มากรักษ์   ผอ.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน   หัวหน้า 
2. นายวรพจน์ มณี    ครูโรงเรียนบ้านโคกม้า   ผู้ช่วย 
3. นายพิจิตร  รักษาวงศ์   ครูโรงเรียนบ้านล าลอง   ผู้ช่วย 
4. ส.อ.จ าแลง  ขวัญทอง   ช่างไม้โรงเรียนบ้านป็อง   ผู้ช่วย 
5. นายสุกรี เจ๊ะเงาะ   พนักงานราชการโรงเรียนสะบ้าย้อย ผู้ช่วย 
6. นายนิทัศน์ พรหมศรียา  ครูโรงเรียนบ้านเกาะค่าง   ผู้ช่วย 

 
15.คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร 

มีหน้าที่ 

1.  จัดท าเกียรติบัตร พิมพ์รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับเกียรติบัตร  
2.  ส่งมอบเกียรติบัตรโดยประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายมอบรางวัล 
3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายสุรพัส รัตนไชย       ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ที   ประธานกรรมการ 
 2. นางอ าภา เวชสารศรี   ผอ.โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  กรรมการ 
 3. นางอัสนา ทัศนะพยัคฆ์   ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์   กรรมการ 
 4. นายวิทยา จิตตรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
 5. นางสาวขนิษฐา ผอมนะ  ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
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 6. นายยุทธพงศ์ มณีรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์   กรรมการ 
 7. นางสาวนฤมล  สุขจรุ่ง   จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  กรรมการ 
 8. นางรุซัยนีย์ ดุนี   ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
 9. นางสาวอารุณี ทินกร ณ อยุธยา  จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านแซะ  กรรมการ 
 10. นางสาวอนิสรา จิตประวัติ  ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 11. นางจันทร์เพ็ญ ด าคงบ  ครูโรงเรียนบ้านคลองประดู่  กรรมการ 
 12. นายสมพร ชูอาสา   ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 13. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์   ครูโรงเรียนบ้านพระพุทธ   กรรมการ 
 14. นางสาวพรรณนี สุวรรณโณ  จนท.ธุรการโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์  กรรมการ 
 15. นางวรรณา พระไพรี   ครูโรงบเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
 16. นางสุริยา พรนวล   ครูโรงเรียนบ้านเคลียง   กรรมการ 
 17.นางนันทา  ค าทอง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
 18.นางสาวศศิธร  มากสร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
 19.นางสาวชญาทัศน์  รัตมะโน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการ 
 20.นางสาวพรรณปพร  ชูชีพ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
 21.นางสาวกาญจนจิตต์  คงข า  นักวิชาการช านาญการ   กรรมการ   
 22.นายนิพนธ์  มณีรัตน์   ผอ.โรงเรียนบ้านควนเจดีย์  กรรมการและเลขานุการ 
 23.นางสาววนิดา  ไหมพรม  ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงถ้ า      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
16.คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

         มีหน้าที่ 
1. ต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติในพิธีเปิด – ปิด 
2. บริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น ส าหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
3. จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ าดื่ม-น้ าแข็ง ไว้บริการแก่คณะกรรมการตัดสินกีฬาและกรีฑา        

ทุกสนามการแข่งขัน และจัดน้ าดื่มวางไว้เป็นจุดให้เพียงพอในสนามแข่งขันกรีฑา  
4. และอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายถนอม  สุขค า   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ประธานกรรมการ 
2. คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ทุกคน      กรรมการ 
3. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  จ านวน  30 คน     กรรมการ 

 4. นายประวิช จงเปาหยิน  รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  กรรมการและเลขานุการ 
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17. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   

มีหน้าที ่

1. จัดซื้อจัดจ้างเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการแข่งขัน 
2. จัดท าเอกสารการล้างหนี้ 
4.จัดท ารายยละเอียดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามสมควร 
5.ท าหน้าที่ยืมเงิน เบิกจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ  
 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
 1. นางปราณี สุวรรณะ       รอง ผอ. สพป.สข. 3   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวพรรณี จิตพงศ์   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  รองประธาน   
 3. นางอรุณี  แก้วรุ่งเรือง         นักวิชาการพัสดุช านาญการ  กรรมการ 
 4. นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการ 
 5. นางมณฑา ไชยถาวร       นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กรรมการ 
 6. นางเยาวรัช  ปรีดาพันธุ์   ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน ฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางมยุพร  ชัยภัทรรังสิมา  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
18.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าและจ าหน่ายของท่ีระลึก 

   มีหน้าที ่

1. จัดท าเสื้อกีฬา 
2. จัดท าบัญชีรายละเอียดจากการจ าหน่ายเสื้อ 

 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายสุวรรณ  ขวัญแก้ว    รอง ผอ.สพป.สข. 3   ประธานกรรมการ 
 2. นายสารัช  เอกทัตร       ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   รองประธาน 
 3. นางสาวปิยะรัตน์  กอก็ศรี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
 4. นางวาสนา  ขลิกโท         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวรัชนี  พรหมมา        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
 6. นางสาวกนิษฐา  อภัยรัตน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและเลขานุการ  
 
19. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพธ์ 

มีหน้าที ่

1. จัดท าป้ายคัทเอาท์ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ 
2. ถ่ายภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหวตลอดการแข่งขัน 
3. ประสานงานกับสื่อทางวิทยุ สื่อมวลชน 
4. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1.นายวีรพันธ์  หลังเศษ  ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง    ประธานกรรมการ 
2.นายวิสุทธิ์ ทองจินดา  ผอ.โรงเรียนบ้านเก่า    รองประธาน 
3.นายพจนารถ มากรักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน    กรรมการ 
4.นางศรีสุดา ขวัญเกื้อ  ผอ.โรงเรียนบ้านสวรรค์     กรรมการ 
5.นายสงคราม พรหมสถิต ครูโรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)   กรรมการ 
6.นางสาวสิริมา  หมาดหลี พรก.โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ   กรรมการ   

 7.นายสมควร  พันธุ์ทวี  ช่างไม้โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าขาว   กรรมการ 
 8.นายวิเชียร สีสีแก้ว  ช่างปูน 2 โรงเรียนบ้านควนหรัน   กรรมการ 
 9.นายสุรพงษ์ วุฒิผล   ช่างปูน 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน  กรรมการ 
 10.นายวีระศักดิ์ แดงแก้ว ช่างไม้โรงเรียนบ้านเก่า    กรรมการ 
 11.นายอนุสรณ์ นินวล  ครูโรงเรียนบ้านพรุชิง    กรรมการ 
 12.นายอนุชา พรมเสน  ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม   กรรมการ 

13.นางสาวอภิญญา  สุรินราช   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 14. นายวิรัตน์  อินทสระ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 15.นางสาวศุภิสรา สุชาติ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
20. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    

มีหน้าที ่

1. จัดท าเครื่องมือประเมินผล แล้วสรุปรายงานผลให้ประธานไดท้ราบ  
2. จัดท าสรุปผล จ านวน  5 เล่ม  
3. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายอุทัย  กาญจนะ           รอง ผอ.สพป.สข. 3   ประธานกรรมการ 
 2. นายธัญญา  บินโหรน   ผอ.กลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผล รองประธาน 
 3. นางนันทา  ค าทอง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ  

4.นางสโรชา  ประพฤติ         ศน.ช านาญการ    กรรมการ 
 5. นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด  ศน. ช านาญการ    กรรมการ 
 6. นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง   ศน. ช านาญการ    กรรมการ 
 7. นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ าใส  ศน.ข านาญการพิเศษ   กรรมการ  
 8. นางพนารัตน์ เสนเกตุ   ผอ.โรงเรียนบ้านคูนายสังข์  กรรมการ 
 9. นางสาววัชรี ยกรัตน์   ผอ.โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย  กรรมการ 
 10. นางกวิสรา มั่นคง   ผอ.โรงเรียนบ้านควนขี้แรด  กรรมการ 
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 11. นางนารีกานต์ แก้วศรี  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   กรรมการ 
 12. นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี จ านวน 10 คน      กรรมการ  
 13. นางรัตนา  ซุ้นจ้าย            ศน.ช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 14. นางกอบขวัญ แดงบ ารุง  ผอ.โรงเรียนบ้านโต้นนท์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
21. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันฟุตบอล  

 มีหน้าที่ 

1. จัดท าสนามแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน              
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี  
3. จัดหาอุปกรณ์การแข่งขันและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

 1. นายมานะ  โต๊ะขา     ประธานเครือข่ายอ าเภอเทพา  ประธานกรรมการ 
 2. นายประเสริฐ โต๊ะขา   ผอ.โรงเรียนบ้านพระพุทธ   รองประธาน 
 3. นายอรุณ  คานยู   ผอ.โรงเรียนบ้านเทพา   กรรมการ 
 4. นายธนเดช รองสวัสดิ์   ผอ.โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์  กรรมการ 
 5. นายยุทธนา  วงษ์งาม   ผอ.โรงเรียนบ้านท่าไทร   กรรมการ 
 6. นายลิขิต  สนิ    ครูโรงเรียนบ้านควนตีหมุน  กรรมการ  
 7. นายศกัรินทร์  ยาเล๊าะ   ครูโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม  กรรมการ 
 8. นายรุสลัม  บ่อเตย   ครูโรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
 9. นายชม  ทองสุข   ครูโรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ  กรรมการ 
 10.นายประกอบ  เตะย่อ   พนักงานราชการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 กรรมการ 
 11. นายธวัชชัย นุ้ยรุ่ง   ครูโรงเรียนบ้านล าเปา   กรรมการ 
 12. นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม  ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด   กรรมการ 
 13.นายจ าเริญ งามเลิศ   ครูโรงเรียนบ้านใหม่   กรรมการ 
 14.นายมนัส มาหลง   ครูโรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
 15.นายอาทิตย์ หมันละ   ครูโรงเรียนบ้านป่ากอ   กรรมการ 
 16. นายสุทัศน์ จันทรัตน์   ครูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา กรรมการ 
 17. นายทรงยศ ราญฎร   ครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง   กรรมการ 
 18. นายธนพล มโนเรศ   ครูโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์   กรรมการ 
 19. นายสุริยัน เดเระมะ   พรก.โรงเรียนบ้านแม่ที   กรรมการ 
 20. นายวีรศักดิ์ เดเระมะ   พรก.โรงเรียนบ้านตาแปด   กรรมการ 
 21. นายเปาซี โจทย์สัน   พรก.โรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการ 
 22. นายปวี หมุดหวัน   พรก.โรงเรียนบ้านตูหยง   กรรมการ 
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 23. นายอภิชาต หมานมาด  พรก.โรงเรียนบ้านพระพุทธ  กรรมการ 
 24. นายระวี สนิ    พรก.โรงเรียนบ้านสวรรค์   กรรมการ  
 25.นายรุสลัม บ่อเตย   พรก.โรงเรียนบ้านบ่อเตย   กรรมการ 
 26. นายยศกร หมวกด า   พรก.โรงเรียนวัดคลองยอ   กรรมการ 
 27. นายนิอิรฟาน สะรีบู   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
 28. นายมะรีดวัน ยูโซ๊ะ     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนบ้านพระพุทธ กรรมการ 
 29. นายธรรมนูญ ไหวพริบ  ผอ.โรงเรียนบ้านป่าโอน   กรรมการและเลขานุการ 
 30. นายไพซอน หนิเร่   รอง ผอ.โรงเรียนบ้านเทพา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 32. นายอับดุล อีซอ   ครูโรงบเรียนบ้านโคกกอ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันวอลเล่ย์บอล  

มีหน้าที่ 

1. จดัท าสนามแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน         
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี ชาย – หญิง 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายประภาส ยอดนุ้ย    ประธานเครือข่ายอ าเภอนาทวี  ประธานกรรมการ 
 2. นายสมชัย  อ่อนแก้ว   ประธานเครือข่ายนาทวี-ฉาง  รองประธาน 
 3. นายคมสัน อุยสกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเคลียง  กรรมการ 
 4. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  คงธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะทิง  กรรมการ 
 5. นายสาธิต  แก้วศรี     ครูโรงเรียนบ้านสม็อง   กรรมการ 
 6. นายดนรอซัค  เหล๊าะเร๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด   กรรมการ 

7. นายสุรเชษฐ์  แก้วกลิ่น   ครูโรงเรียนบ้านนาปรัง   กรรมการ  
8. นายนิภาส  ยอสม   ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   กรรมการ 

 9. นายวีระวัฒน์  ทองจินดา  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   กรรมการ 
 10. นายวิสูตร  ไชยสุริยา   ครูโรงเรียนบ้านพรุหวา   กรรมการ 
 11.นายสุทิน  รักปลอด   ครูโรงเรียนทองอยู่นุตกุล   กรรมการ 
 12.นายทนง  เหมรัตน์   ครูโรงเรียนวัดวังไทร   กรรมการ 
 13.นายธีระศักดิ์  คงจันทร์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน  กรรมการ 
 14.นายมูหัมมะ  ซีเด๊ะ   ครูโรงเรียนบ้านโมย   กรรมการ 
 15.นายเกษม  หวังนะ   ครูโรงเรียนบ้านสม็อง   กรรมการ 
 16.นายวีระศักดิ์  แดงแก้ว  พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเก่า  กรรมการ 
 17.นางวนิตา แก้วเทพ    พนง.ราชการโรงเรียนคลองกวาง-เขาวัง กรรมการ 
 18.นายวิลาศ ชีนนาพันธ์   ครูโรงเรียนวัดนาหมอศรี   กรรมการ 
 19.นายตอร๊าด หมัดเอียด  วิทยากรอิสลามโรงเรียนบ้านโมย  กรรมการ 
 20. นายปรารถนา  สุพรรณศิริ  ครูโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา  กรรมการ 
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 21. น.ส.จุฑารัตน์ นริศวงศ์   ครูโรงเรียนบ้านล าชิง   กรรมการ 
 22. นางอุษา ศิริเมฆ     ครโูรงเรียนบ้านวังบวบ   กรรมการ 
 23. นายเขมภัทร์ พรหมกัณฑ์   ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดนาหมอศรี กรรมการ 
 24. นางจิตรา  คชพลายุกต์  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   กรรมการ 
 25. นายพงศ์ศักดิ์ แก้วเพ็ชร  ครูโรงเรียนบ้านนาทวี   กรรมการ  
 26. นางสาวชนิดา สุขแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านเก่า   กรรมการ 
 27. นางสาววนิดา แก้วเทพ  ครูโรงเรียนคลองกวางเขาวัง  กรรมการ 
 28. นางสุชาดา เจนสัญญายุทธ  ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด   กรรมการ 
 29. นางกาญจนา ปาลรัตน  ครูโรงเรียนบ้านป่าเร็ด   กรรมการ 
 30. นายพิชัย สรรพพันธ์   ครูโรงเรียนเทศบาลต าบลนาทวี  กรรมการ 
 31. นายธีระยุทธ กระจ่างพัฒน์วงศ์ ครูโรงเรียนเทศบาลต าบลนาทวี  กรรมการ 
 32.นายอุทัย  เพชรหนู   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดล าพดจินดาราม กรรมการและเลขานุการ 
 33.นายวิเชียร  ปลื้มใจ        ครูโรงเรียนบ้านเคลียง   กรรมการและเลขานุการ 
 
23. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ    

มีหน้าที่ 

1. จัดท าสนามแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน         
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี ชาย – หญิง 

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย   
 1. นายจรันทร์  มูลจันทร์    ประธานเครือข่ายอ าเภอจะนะ  ประธานกรรมการ 
 2. นายบัญชา ขวัญจันทร์   ผอ.โรงเรียนบ้านสะพานไม้แก่น  รองประธาน 
 3. นายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนบ้านนาหว้า   รองประธาน 
 4. นายสุชาติ ทองยอด   ครูโรงเรียนบ้านสะพานไม้แก่น  กรรมการ 
 5. นายจรูญ ทองแท้   ครูโรงเรียนบ้านท่าคลอง   กรรมการ 
 6. นายชัชชัย ศรัยทอง   ครูโรงเรียนบ้านน้ าเค็ม   กรรมการ 
 7. นายวินิตย์ ศรีช่วย   ครูโรงเรียนบ้านเกาะทาก   กรรมการ 
 8.นายกระจ่าง ศิริกาศ   ครูโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด  กรรมการ 
 9.นายอาคม เสนากัสป์   ครูโรงเรียนบ้านป่าชิง   กรรมการ 
 10.นายไพบูลย์ เพ็ชรชระ   ครูโรงเรียนวัดช่องเขา   กรรมการ 
 11. นายเกษม เนาวรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสะกอม   กรรมการ 
 12. นายณัฐวุฒิ  หว่าหล า  ครูโรงเรียนบ้านบ่อโชน   กรรมการ 
 13.นายพิมล หนูกุ้ง   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนง  กรรมการ 
 14.นายก าชัย ผ่องผุด   ครูโรงเรียนบ้านปากบางนาทับ  กรรมการ 
 15.นายทวีชัย อินทอง    ครูโรงเรียนบ้านเขาจันทร์   กรรมการ 
 16.นายธีระ เสน่หาภูวิทย   ครูโรงเรียนวัดประจ่า   กรรมการ 
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 17.นายภาณุ ชิพประสพ   ครูโรงเรียนบ้านม้างอน   กรรมการ 
 18.นายจารึก ยกรัตน์   ครูโรงเรียนบ้านสะกอม   กรรมการ 
 18. นายมูฮ าหมัด หมะประสิทธิ์  รอง ผอ.โรงเรียนบ้านนา   กรรมการและเลขานุการ 
 
24. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันฟุตซอล   

มีหน้าที่ 
1. จัดท าสนามแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน  
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน รุ่นอายไุม่เกิน 12 ปี 15 ปี ชาย  

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายอัน เหล็มหมัน     ผอ.โรงเรียนบ้านปริกใต้(น าราษฏร์สามัคคี) ประธานกรรมการ 
 2. นายอับดลกานี อะหลี   ผอ.โรงเรียนบ้านส านักขาม  รองประธาน 

3. นายพิศักดิ์ มาลินี   ครโูรงเรียนบ้านตะเคียนเภา  กรรมการ 
 4. นายสุขาติ ชโลธรทักษิณ  พรก.โรงเรียนบ้านหัวถนน   กรรมการ 
 5. นายประยูร ศรีวรรณ   พรก.โรงเรียนบ้านบ้านปริก (กุก่องวิทยา) กรรมการ 
 6. นายพรนธี พรหมร่วมแก้ว  ครพ่ีูเลี้ยงโรงเรียนควนเสม็ด  กรรมการ 
 7. นายฐากูล เพชรรัตน์   ครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านยางเกาะ  กรรมการ 
 8. นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์   ครูโรงเรียนบ้านหน่ าฮ้ัว   กรรมการ 
 9. นายชัยวัฒน์ อินทรสุวรรณ  พรก.โรงเรียนชาติตระการโกศล  กรรมการ 
 10. นายอับดลเล๊าะ ปะหง๊ะโส๊ะ  ครูโรงเรียนบ้านม่วง   กรรมการ 
 11. นายปิยวรรฒ แสงทอง  ครูโรงเรียนบ้านคลองแงะ   กรรมการ 
 12. นายมานพ แก้วเกื้อ   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80  กรรมการ 

13. นายอนุรักษ์ ศรพรหม  ครูโรงบเรียนไทยรัฐวิทยา 80  กรรมการ 
14. นายศักดิ์คเณ ร่วมสุข   พรก.โรงเรียนบ้านคลองแงะ  กรรมการ 
15. นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์  ผอ.โรงเรียนวัดศรีวิเทศ ฯ   กรรมการและเลขานุการ 
16. นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์  ครูโรงเรียนวัดศรีวิเทศ ฯ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
25. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดแข่งขันเปตอง  

มีหน้าที่ 
1. จัดท าสนามแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน                
2. จัดท าโปรแกรมการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 15 ปี ชาย – หญิง     

คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 

 1. นายสุระก าพล  รักษ์วงศ์    ประธานเครือข่ายอ าเภอสะบ้าย้อย  ประธานกรรมการ 
 2. นายวุฒิพงศ์  รัตนะ   ครูโรงเรียนบ้านเก่า   รองประธาน 
 3. นายวราธร  แก้วกุล   พนักงานราชการโรงเรียนอุทยานอุทิศ กรรมการ 
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 4. นายอารมณ์  พรมทองนวล  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านท่า  กรรมการ 
 5. นายมนัส  จันทร์แก้ว   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาจะแหน กรรมการ  

6. นายประสานติ์  จีระกาญจน์  ครูโรงเรียนบ้านไร่   กรรมการ 
7. นายระดม ยอดบุญ   ครูโรงเรียนวัดถ้ าตลอด   กรรมการ 

 8. นายฉลอง  อ่อนขวัญ   ครูโรงเรียนบ้านคูหา   กรรมการ 
 9.นายสัมพันธ์ เสนขวัญแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านสุโสะ   กรรมการ 
 10.นายสมพล  คงมา   ครูโรงเรียนบ้านบ่อทอง   กรรมการ 
 11.นายชัยดิษฐ์  เจริญศิริ   พนักงานราชการโรงเรียนบ้านมุนี  กรรมการ 
 12.นายวัชรพงศ์  ไฝสุข   ครูโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ  กรรมการและเลขานุการ  
 

       ประกาศ  ณ  วันที่     23   กรกฏาคม     พ.ศ. ๒๕๕7     
                                 

                 
                                                     (นายประสิทธิ์   หนูกุ้ง) 
        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสขลา เขต 3 
 
 
 
 
 
 

 
 


