ประกาศศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง
………………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง) ได้จัดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โดย
ให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้กาหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนตะโหมด เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการ
มัธยมศึกษา ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ต่อไป เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบหมายหน้าที่
ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแลอานวยความสะดวก และจัดการแข่งขัน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นายจบ แก้วทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
รองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
รองประธานกรรมการ
4. นายสมหมาย กรดเต็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบารุง
รองประธานกรรมการ
5. นายมนูญ เสนละเอียด
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
6. นางภัทรา เขียวจีน
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
7. นายชูชาติ หมื่นคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
8. นายอนุกูล ชุมทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
9. นายสุชาติ เทพเกื้อ
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
10. นายสาเริง ตาแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
11. นายสุธรรม ศรีมาบาล
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
12. นายสนิท สุวรรณขาว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
13. นางสุคล เสมือนใจ
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
14. หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง 28 โรงเรียน กรรมการ
15. นายภคพล แสงอุบล
ศึกษานิเทศก์ สพม.12
กรรมการ
16. นายเสน่ห์ พรหมแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
17. นางธนิตา สิงห์เนี่ยว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(2)
18. นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์

ครูโรงเรียนตะโหมด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันแต่ละรายการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. นายชูชาติ หมื่นคง
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นายสาเริง ตาแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
รองประธานกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ อภัยจิตต์
ครูอตั ราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นายจักรพล คณะรัตน์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
5. นายกฤษฎิ์ เขียวจีน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
6. นายชัยวัฒน์ แก้วเพ็ง
ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
7. นายอานวย อุคติ
ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
8. นายเฉลิม พรหมยอด
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
9. นายอุรชาติ หนูนุ่น
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ทาไวนิลประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลแม่ขรี ป้ายยินดีต้อนรับ ป้ายกิจกรรมการ
แข่งขันแต่ละรายการ เสียงตามสาย ให้ประชาชนได้รับรู้กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเป็นไปอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย
1. นายสุธรรม ศรีมาบาล
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา แก้วสม
ครูโรงเรียนตะโหมด
รองประธานกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ อภัยจิตต์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
5. นายทวี ทองเมฆ
ลูกจ้างประจาโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
6. นายกฤษฎิ์ เขียวจีน
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
7. นายจักรพล คณะรัตน์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
8. นางอรวรรณ นกหมุด
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ดูแลบริการเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติและและ
เตรียมอาหารเที่ยงให้กับกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
1. นางภัทรา เขียวจีน
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ คงนาลึก
ครูโรงเรียนตะโหมด
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา อณสุวรรณ์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นางสมใจ แสงอาไพ
ลูกจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ

(3)
5. นางภาวิณี ทองรักษ์

ครูโรงเรียนตะโหมด

กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน มีหน้าที่ รับรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
กิจกรรมแอโรบิกและกิจกรรมตอบปัญหา ประกอบด้วย
กิจกรรมแอโรบิก
1. นายวินัย ไชยประสิทธ์
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
2. นายสุวิทย์ วัตรคล้าย
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นายสนิท สุวรรณขาว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นายภิรมย์ รุ่งเรือง
นักศึกษาฝึกสอน
กรรมการ
กิจกรรมตอบปัญหา
1. นายพงศา แสงเกื้อหนุน
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
2. นางสาวศศินา ช่อเพชร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ทองกัญญา
นักศึกษาฝึกสอน
กรรมการ
4. นางสาวชลิกา ฤทธิเดช
นักศึกษาฝึกสอน
กรรมการ
6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันแต่ละรายการ ประกอบด้วย
1. นางอรวรรณ นกหมุด
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นายมุกตาด สาเหล็ม
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุขนุ้ย
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดเตรียมเกียรติบัตรและพิมพ์เกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและ
ครูผู้ควบคุม ประกอบด้วย
1. นางธัญย์วรัชญ์ วงศ์ตั้นหิ้น
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา พรหมบุญแก้ว
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดสถานที่จอดรถให้ผู้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นายอนุกูล ชุมทอง
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุวรรณขาว
ครูโรงเรียนตะโหมด
รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร จินดาราม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ

(4)
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุชาติ หนูคง
นายวีระ นักการรอง
นายสาครินทร์ บุญราม
นายเกียรติศักดิ์ ชูปลอด
นายสงบ ใหม่สวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างประจาโรงเรียนตะโหมด

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สรุปผลประเมินผลการจัดกิจกรรมแข่งขันทั้งหมด รวมทั้งปัญหา อุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมของแต่ละรายการ เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไปและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นการ
แข่งขัน ประกอบด้วย
1. นางธนิตา สิงห์เนี่ยว
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธุ์นิภา อินทพัฒน์ ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นางสาวลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ วังช่วย
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการผู้ตัดสิน มีหน้าที่ พิจารณาตัดสินประกาศผลการแข่งขันแต่ละรายการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์
และยุติธรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมแอโรบิก ทีมละ 15 คน รวมชายหญิง
1. นายสมหมาย กรดเต็ม
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบารุง
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ วัตรคล้าย
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3. นายสนิท สุวรรณขาว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4. นางบาเพ็ญ งิ้วทอง
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
5. นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ครูโรงเรียนพัทลุง
กรรมการ
6. นายประพัฒน์ แป้นจุลศรี
ครูโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
กรรมการ
7. นายวินัย ไชยประสิทธิ์
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ทีมละ 2 คน
1. นางมาลี แก้วละเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ประธานกรรมการ
2. นายมนูญ เสนละเอียด
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
รองประธานกรรมการ
3. นายสมปอง คงแก้ว
ครูโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
กรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ ไชยรัตน์
ครูโรงเรียนประชาบารุง
กรรมการ
5. นายสุชัย เจริญพรภักดี
ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
กรรมการ
6. นายพงศา แสงเกื้อหนุน
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ

(5)
7. นางสาวศศินา ช่อเพชร

ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ ร่ ว มกั น วางแผนและปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

(นายจบ แก้วทิพย์)
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กาหนดการแข่งขัน วันเวลา และสถานที่แข่งขัน
ทักษะกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง
วันที่ 11 กันยายน 2557 สถานที่แข่งขันโรงเรียนตะโหมด
1. แอโรบิก สถานที่หอประชุมโรงเรียนตะโหมด
- เวลา 09.00 น รายงานตัว จับลาดับที่แข่งขัน
- เวลา 09.30 น เริ่มแข่งขันตามลาดับ
- ประกาศผลการแข่งขัน
- มอบเกียรติบัตร
2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น (ภาคเช้า)
สถานที่ห้องประชุมลานขรี อาคารเรียน 3 โรงเรียนตะโหมด (อาคารหลังแรก)
- เวลา 08.30 น รายงานตัว
- เวลา 09.00 น เริ่มแข่งขัน
- ประกาศผลการแข่งขัน
- มอบเกียรติบัตร
3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย (ภาคบ่าย)
- เวลา 13.00 น รายงานตัว
- เวลา 13.30 น เริ่มแข่งขัน
- ประกาศผลการแข่งขัน
- มอบเกียรติบัตร
เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เสน่ห์ พรหมแก้ว 085-8923994

