คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๗๐ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
“ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
.....................................................................................
ด้วยโรงเรียนรำชวินิ ตบำงเขน โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุ ขศึ กษำและพลศึกษำ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ได้กำหนดจัดกำรแข่งขันกีฬำสีภ ำยใน “ชมพู พั น ธุ์ ทิ พ ย์ เ กมส์ ๖๑” ประจำปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๑ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๓๐
พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๑ ณ สนำมโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน เพื่อส่ง เสริมนักเรียนให้มีคุณภำพทั้ง ร่ำงกำยและจิตใจ
เป็นพื้นฐำนในกำรปรับปรุงคุ ณ ภำพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น รวมทั้งให้รู้กฎ กติกำ มำรยำท รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้รักสำมัคคี
เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ น กำรแข่ ง ขั น เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย อำศั ย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มำตรำ ๒๗(๔)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บัง คับบัญ ชำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยชวิศ
๒. นำยฉัตรชัย

จิตปุณยพงศ์
พำสนยงภิญโญ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงแก้วใจ

เหมือนอินทร์

กรรมกำร

๔. นำงฐิติรัตน์

อร่ำมพงษ์

กรรมกำร

๕. นำยนิติกร

ระดม

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก และดูแลกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยนิติกร

ระดม

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงปนัดดำ

บุญตำนนท์

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยสมชำย

กรุณำพิทักษ์

รองประธำนกรรมกำร

๔. นำงสำวจตุรพร

มำลำรัตน์

กรรมกำร

๒

๕. นำยนคร

ชูสอนสำย

กรรมกำร

๖. นำยพงศธร
๗. นำยอภิวัฒน์

อำรีพันธุ์
ทิพย์สุมณฑำ

กรรมกำร
กรรมกำร

๘. นำยธีรณ์
๙. นำยพีรยุทธ

จันทิภำนุวัฒน์
บรรเทำวงษ์

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๐. นำงจิตติญำ
๑๑. นำงวิภำพรรณ

กล่อมเจ๊ก
เพ็ชรจรูญ

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๒. นำงสำวสุกฤตำ
๑๓. นำงสุธำดำ

ชำวนำฮี
ศิริกุล

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๔. นำงสำวรัตนำ

วันทำแก้ว

กรรมกำร

๑๕. นำงสำวพิสมัย

ดวงพิมำย

กรรมกำร

๑๖. นำงรัถญำ

คำแพง

กรรมกำร

๑๗. นำงสำวศรัญญำ

โฮ่คุณ

กรรมกำร

๑๘. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์

กรรมกำร

๑๙. นำงสุพร

ตรุษสำท

กรรมกำร

๒๐. นำงสำวนันทวัน

เชิงหอม

กรรมกำร

๒๑. นำยพงศกร
๒๒. นำงเบญจมำศ

เหมือนเอี่ยม
อินทรชิต

กรรมกำร
กรรมกำร

๒๓. นำงสำวธิดำมำศ

สิงห์ธวัช

กรรมกำร

๒๔. นำงสำวดวงดำว

คุ้มภัย

กรรมกำร

๒๕. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ พลศึกษำ
๒๖. นำงสำวถิรญำ
มิตรมงคลยศ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งกีฬำสีภำยในประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
๒. จัดทำหนังสือเชิญประธำน และแขกผู้มีเกียรติ มำร่วมพิธีเปิด–ปิด กำรแข่งขัน
๓. จัดทำกำหนดกำร คำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิดกำรแข่งขัน
๔. จัดเตรียมนักกีฬำอำวุโส และนักกีฬำวิ่งคบเพลิง
๕. ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแก่ประธำนในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นำยฉัตรชัย

พำสนยงภิญโญ

ประธำนกรรมกำร

๓

๒. นำยอนุรุธ

เจือจันทร์

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงขนิษฐำ
๔. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร

แปงมูล
พรสว่ำงกุล

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำยชำคริต
ปิยเดชอัครพงศ์
๖. ช่ำงครุภัณฑ์ – แม่บ้ำนทุกคน

กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำงสำวลวิตรำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

วรวำท

หน้าที่ ๑. จัดสถำนที่รับรอง ที่นั่งสำหรับประธำน และผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน
๒. จัดเตรียมสถำนที่ตั้งคบเพลิง กระถำงคบเพลิง ไม้ประดับ ธงชำติ ธงโรงเรียน ธงคณะสี
และแท่นรับรำงวัล
๓. จัดทำป้ำยชื่องำน ติดบริเวณเวที
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
กำรแข่งกีฬำสีภำยใน “ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
๓๐ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๑
๔. จัดตั้งอัฒจันทร์ทั้ง ๕ สี เต็นท์กองอำนวยกำร และอุปกรณ์ต่ำงๆที่จำเป็น
๕. จัดเตรียมแท่นสำหรับกล่ำวรำยงำน กล่ำวเปิด–ปิด พร้อมตกแต่งฆ้องสำหรับใช้ในพิธีเปิด
ให้สวยงำม
๖. จัดกำลังนักเรียนจำกทุกคณะสี ร่วมมือกันรักษำควำมสะอำด ตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการควบคุมดูแลขบวนพาเหรด
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวจตุรพร
๓. นำยนคร

มำลำรัตน์
ชูสอนสำย

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. นำยพงศธร
๕. นำยอภิวัฒน์

อำรีพันธุ์
ทิพย์สุมณฑำ

กรรมกำร
กรรมกำร

๖. นำยธีรณ์
๗. นำยพีรยุทธ

จันทิภำนุวัฒน์
บรรเทำวงษ์

กรรมกำร
กรรมกำร

๘. นำงจิตติญำ

กล่อมเจ๊ก

กรรมกำร

๙. นำงสุธำดำ

ศิริกุล

กรรมกำร

๑๐. นำงรัถญำ

คำแพง

กรรมกำร

๔

๑๑. นำงสุพร

ตรุษสำท

กรรมกำร

๑๒. นำงเบญจมำศ
อินทรชิต
๑๓. คุณครูประจำคณะสีทุกคน

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๔. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ กรรมกำร
๑๕. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำหนดรูปแบบขบวนพำเหรด กำรตั้งขบวนและกำรเคลื่อนขบวนเข้ำสนำมกีฬำโรงเรียน
๒. ควบคุม จัดขบวนพำเหรดแต่ละคณะสีในพิธีเปิด และพิธีปิด
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
๒. นักเรียนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๓. นำยชำตรี

กรรมกำรและเลขำนุกำร

อุลิศ

หน้าที่ ๑. จัดตั้งเครื่องเสียง สำหรับใช้ประกอบพิธีเปิด-ปิด กำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
๒. บันทึกภำพกำรแข่งขันและวีดิทัศน์ ตลอดกำรแข่งขัน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑. นำงแก้วใจ

เหมือนอินทร์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงจุติพร

เมฆบุตร

กรรมกำร

๓. นำงสำวจุติกำญจน์ สุวรรณธำดำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ และแจ้งกำหนดกำร กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน“ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
ให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจทรำบ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
๑. นำยสมชำย

กรุณำพิทักษ์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสุธำดำ
๓. นำงสำวกนกวรรณ

ศิริกุล
ทองดี

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. นำยพงศ์นที
๕. นำยอนันต์

คงถำวร
เชื้อชีลอง

กรรมกำร
กรรมกำร

๕

๖. นำงสำวอัญชลี

กลั้งกลำง

กรรมกำร

๗. นำยพงศกร
เหมือนเอี่ยม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. วำงแผนกำรฝึกซ้อมพิธีเปิด-ปิด กำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
๒. ดำเนินรำยกำรในพิธีเปิด-ปิด และดำเนินกิจกรรมตลอดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
“ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม
๑. นำงขนิษฐำ
๒. นำงจิรฐำ

แปงมูล
แก้วทรงพล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงสำวสุภำวดี

พุทธรัตน์

กรรมกำร

๔. นำงสำวนภำเพ็ญ

ภูหำด

กรรมกำร

๕. นำงสำวสุภำพร
๖. นำงสำวชฎำพร

ชวนมงคลเจริญ
ประกอบมูล

กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำงสำวเฉลิมสิริ

หนูดี

กรรมกำร

๘. นำงสำวจันทรัตน์

เนืองนิตย์

กรรมกำร

๙. นำงศิริรัตน์

บุญสนอง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมกำรกลำง กรรมกำรตัดสินกีฬำ
๒. จั ด เตรีย มอำหำรกลำงวัน ให้แ ก่ ค ณะกรรมกำรกลำง กรรมกำรตัด สิน กีฬำ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาสูจิบัตร
๑. นำยสมชำย
๒. นำงสำวจตุรพร

กรุณำพิทักษ์
มำลำรัตน์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยนคร
๔. นำงสำวถิรญำ

ชูสอนสำย
มิตรมงคลยศ

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำยอภิวัฒน์
๖. นำยธีรณ์

ทิพย์สุมณฑำ
จันทิภำนุวัฒน์

กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำยพีรยุทธ

บรรเทำวงษ์

กรรมกำร

๘. นำยพงศธร

อำรีพันธุ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖

หน้าที่ ๑. จัดพิมพ์สูจิบัตร
๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำภำยใน “ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
๑. นำยสมชำย
กรุณำพิทักษ์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวถิรญำ
๓. นำงสำวกรรณิกำ

มิตรมงคลยศ
ไทยใจอุ่น

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. นำงสำวบุณฑริกำ
๕. นำงสำวณัฐชยำ

จุลวำทิน
จิตมำศ

กรรมกำร
กรรมกำร

๖. นำงสำวเปรมจิต

จันนุช

กรรมกำร

๗. นำงสำวกำนต์ธีรำ

บำงเขียว

กรรมกำร

๘. นำงสำวภัทรสุดำ
๙. นำงสำวธัญจิรำ

หนองกก
จุนทวิเทศ

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๐. นำงสำวดวงพร

ปรำบคช

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเหรียญรำงวัล ถ้วยรำงวัล เพื่อมอบให้กับนักกีฬำ
๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์เพื่อมอบให้กับนักกีฬำ ช่วงพิธีมอบรำงวัล
๓. เชิญเหรียญและถ้วยรำงวัลให้กับประธำนหรือแขกผู้มีเกียรติ ช่วงพิธีมอบรำงวัล
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล
๑. นำงญำณิศำ
๒. นำยปิยะ

จันทะแจ่ม
พันชนะ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงสำววำสนำ
๔. นำงสำวอรวรรณ

ศรีวิริยำนุภำพ
ชูดวงจันทร์

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำงสุกัญญำ
๖. นำงสำวสมใจ

ปำติสัตย์
ภัทรพงศำนติ์

กรรมกำร
กรรมกำร (สีเหลือง)

๗. นำงฐิติรัตน์

อร่ำมพงษ์

กรรมกำร (สีแดง)

๘. นำงสำวอัญชลี

กลั้งกลำง

กรรมกำร (สีเขียว)

๙. นำงสำวสุภำวดี

พุทธรัตน์

กรรมกำร (สีแสด)

๗

๑๐. นำงสำวนูรีดำ

มะลี

กรรมกำร (สีฟ้ำ)

๑๑. นำงสำวอุไรวรรณ ละดำดก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยำและอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น สำหรับใช้ในสัปดำห์ของกำรแข่งขันกีฬำสี
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๒. ดูแล ช่วยเหลือปฐมพยำบำลนักเรียน และนักกีฬำที่เจ็บป่วยตลอดระยะเวลำกำรแข่งขัน
๓. ปฐมพยำบำลเบื้องต้นและดำเนินกำรส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายดนตรี
๑. นำยสืบตระกูล

เตียประเสริฐ

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงวรัญญำ

ยอดกระโหม

กรรมกำร

๓. นำงแก้วใจ

เหมือนอินทร์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ควบคุมกำรฝึกซ้อมวงโยธวำทิต
๒. ควบคุมกำรตั้งขบวน และเดินขบวนพำเหรด
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร ในพิธีเปิด – ปิด กำรแข่งขันกีฬำ
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
๕. งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ กายบริหารประกอบดนตรี
และดรัมเมเยอร์
๑. นำยนิติกร
๒. นำงปนัดดำ

ระดม
บุญตำนนท์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงสำวอมรรัตน์
๔. นำงมัณฑนำ

กระดำษ
ฟักขำว

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำงรพีพรรณ
๖. นำงพนิดำ

กรุณำพิทักษ์
สำระรักษ์

กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำงอุไรวรรณ
๘. นำงขนิษฐำ

คงเกินทุน
แปงมูล

กรรมกำร
กรรมกำร

๙. นำงสำวจุติกำญจน์

สุวรรณธำดำ

กรรมกำร

๑๐. นำยปิยะ

พันชนะ

กรรมกำร (สีเหลือง)

๑๑. นำงสำวลวิตรำ

วรวำท

กรรมกำร (สีแดง)

๘

๑๒. นำงจิรฐำ

แก้วทรงพล

กรรมกำร (สีเขียว)

๑๓. นำยพงศกร
๑๔. นำงวรัญญำ

เหมือนเอี่ยม
ยอดกระโหม

กรรมกำร (สีแสด)
กรรมกำร (สีฟ้ำ)

๑๕. นำยสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ให้คะแนนกำรประกวด ขบวนพำเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ กำยบริหำรประกอบดนตรี
และดรัมเมเยอร์
๒. สรุปผลกำรตัดสินแจ้งฝ่ำยประชำสัมพันธ์ และพิธีกร เพื่อประกำศผลกำรแข่งขัน
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการตัดสิน กีฬา กรีฑา และเกมส์
๑. นำยสมชำย

กรุณำพิทักษ์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวจตุรพร

มำลำรัตน์

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยนคร
๔. นำงสำวถิรญำ

ชูสอนสำย
มิตรมงคลยศ

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำยพงศธร

อำรีพันธุ์

กรรมกำร

๖. นำยอภิวัฒน์

ทิพย์สุมณฑำ

กรรมกำร

๗. นำยพีรยุทธ

บรรเทำวงษ์

กรรมกำร

๘.นำยธีรณ์

จันทิภำนุวัฒน์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดตำรำงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำ เกมส์
๓. แจ้งกติกำ ระเบียบกำรแข่งขันกีฬำ กรีฑำ และเกมส์ให้แต่ละคณะสีทรำบ
๔. รับรำยงำนตัวนักกีฬำ กรีฑำ เกมส์ และรำยงำนผลกำรแข่ง ขันให้ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ทรำบ
เพื่อเตรียมมอบรำงวัล
๕. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาวิ่งคบเพลิง
๑. นำยสมชำย
กรุณำพิทักษ์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวจตุรพร

มำลำรัตน์

รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงสำวถิรญำ

มิตรมงคลยศ

กรรมกำร

๔. นำยนคร

ชูสอนสำย

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๙

หน้าที่ ๑. พิจำรณำคัดเลือกนักกีฬำวิ่งคบเพลิง เพื่อจุดไฟในกระถำงคบเพลิงช่วงพิธีเปิดกำรแข่งขัน
๒. ทำหน้ำที่จัดเตรียมอุปกรณ์คบเพลิง ไม้จุดคบเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น
๓. งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
๑. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวขวัญเรือน
๓. นำยกิตติพล

มุ่งผลกลำง
โยงทองหลำง

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

๔. นำงสำวศรัญญำ
๕. นำงสำวรัตนำ

โฮ่คุณ
วันทำแก้ว

กรรมกำร
กรรมกำร

๖. นำงสำวอภิญญำ

ขำอินทร์

กรรมกำร

๗. นำงสำวเนตรทรำย

เทียมสัมฤทธิ์

กรรมกำร

๘. นำงสำวเกศกนก
๙. นำงสำวพัชรำภรณ์

โพธิสวัสดิ์
อุทรักษ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแล กำรรับ – จ่ำยเงิน ในกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “ชมพูพันธ์ทิพย์เกมส์ ๖๑”
๒. ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
๓. สรุปรำยรับ รำยจ่ำย กำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
๔. งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑. นำยฉัตรชัย
๒. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร

พำสนยงภิญโญ
พรสว่ำงกุล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงจิตติญำ
๔. นำงวิภำพรรณ

กล่อมเจ๊ก
เพ็ชรจรูญ

กรรมกำร
กรรมกำร

๕. นำงสำวสุกฤตำ
๖. นำงสุธำดำ

ชำวนำฮี
ศิริกุล

กรรมกำร
กรรมกำร

๗. นำงสำวรัตนำ
๘. นำงสำวพิสมัย

วันทำแก้ว
ดวงพิมำย

กรรมกำร
กรรมกำร

๙. นำงรัถญำ

คำแพง

กรรมกำร

๑๐. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
๑๑. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คณ
ุ

กรรมกำร
กรรมกำร

๑๐

๑๑

กาหนดการ
การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ๖๑” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
*****************************************************************
๐๗.๐๐ น.
๐๗.๓๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๒๐ น.

๐๘.๔๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๐.๒๐ น.

๑๒.๐๐ น.
๑๒.๓๐ น.
๑๓.๕๐ น.
๑๕.๓๐ น.

๑๖.๐๐ น.

- วงโยธวำทิต ขบวนพำเหรดทุกคณะสีพร้อมกัน ณ สี่แยกตลำดชินมณี
- วงโยธวำทิต ขบวนพำเหรดทุกคณะสีเคลื่อนขบวน ออกจำกสี่แยกตลำดชินมณี
- วงโยธวำทิต ขบวนพำเหรดทุกคณะสีพร้อมกัน ณ สนำมกีฬำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
- เคำรพธงชำติ
- พิธีเปิดกำรแข่งขัน
- นำยนิติกร ระดม ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร กล่ำวรำยงำน
- นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์ ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและเปิดกำรแข่งขัน
- พิธีเชิญธงคณะสีและธงโรงเรียน
- นักกีฬำอำวุโส นำนักกีฬำกล่ำวคำปฏิญำณตน
- นักกีฬำวิ่งคบเพลิง นำคบเพลิงจุดไฟที่กระถำงคบเพลิง
- ทุกคณะสีเคลื่อนขบวนเคำรพประธำน และออกจำกสนำม
- กำรแข่งขันกำยบริหำรประกอบดนตรี (ตำมลำดับกำรจับสลำก)
- กำรแข่งขันดรัมเมเยอร์ (ตำมลำดับกำรจับสลำก)
- กำรแข่งขันวิ่งเปี้ยว
- กำรแข่งขันชักเย่อ
- กำรแข่งขันวิ่ง ๔๐๐ เมตร, ๘๐๐ เมตร
- พักรับประทำนอำหำร
- กำรแข่งขันลีดเดอร์ และกองเชียร์ (ตำมลำดับกำรจับสลำก)
- กำรแข่งขันวิ่ง ๘๐ เมตร, วิ่งผลัด ๔ x ๒๐ และ ๔ x ๕๐ เมตร
- พิธีมอบรำงวัล
- ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและปิดกำรแข่งขัน
- พิธีเชิญธงคณะสีและธงโรงเรียน
- ทุกคนร่วมร้องเพลงสำมัคคีชุมนุมและเพลงสรรเสริญพระบำรมี
- เสร็จสิ้นกำรแข่งขัน

