ประกาศศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดพัทลุง
………………………………………..
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (ส่วนแยกพัทลุง) ได้จัดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
โดยให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้กาหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียน
พัทลุ ง เพื่อคัดเลื อกตัวแทนนั กเรี ยนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดระนองต่อไป เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแลอานวยความสะดวก และจัดการแข่งขัน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2) นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ รองประธานกรรมการ
3) ผู้อานวยการโรงเรียนประชาบารุง
รองประธานกรรมการ
4) นางภัทรา เขียวจีน
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
5) นายมนูญ เสนละเอียด
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
6) นายโชต รัตนประพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
7) นายสมใจ ชนะสิทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
8) หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง
กรรมการ
9) นายเสน่ห์ พรหมแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
10) นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์ ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11) นางสาวฐิติรัตน์ เจริญตา ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันตอบปัญหา ม.ต้น ม.ปลายและเตรียมเครื่อง
เสียงในการแข่งขันแอโรบิก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1) นายจุมพล กลับแป้น
ครูโรงเรียนพัทลุง
ประธานกรรมการ
2) นายอุทัย ขวัญขา
ครูโรงเรียนพัทลุง
กรรมการ
3) นายสมยศ รัตนวิจิตร
ครูโรงเรียนพัทลุง
กรรมการ
4) นางเตือนใจ วิโสธสงคราม ครูโรงเรียนพัทลุง
กรรมการและเลขานุการ

(2)
3. คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ดูแลบริการเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติและและ
เตรียมอาหารเที่ยงให้กับกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
1) นางขวัญชนก มาลยาภรณ์ ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2) นางสาวศศินา ช่อเพชร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3) นางสาวเจนจิรา แก้วมรกต นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนตะโหมด กรรมการ
4) นางสาวสุธาสินี ทองแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ลงทะเบียน มีหน้าที่ รับรายงานตัว ลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
กิจกรรมแอโรบิกและกิจกรรมตอบปัญหา ประกอบด้วย
กิจกรรมแอโรบิก
1) นายสุวิทย์ วัตรคล้าย
ครูโรงเรียนตะโหมด
2) นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง
ครูโรงเรียนตะโหมด
3) นายอรรถพร พรหมบุญแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนตะโหมด
กิจกรรมตอบปัญหา
1) นายสนิท สุวรรณขาว
2) นางสาวศศินา ช่อเพชร
3) นางสาวเจนจิรา แก้วมรกต
4) นายนัฐวุฒิ แวมามุ

ครูโรงเรียนตะโหมด
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนตะโหมด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนตะโหมด

5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันแต่ละรายการ ประกอบด้วย
1) นางอรวรรณ นกหมุด
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2) นายมุกตาด สาเหล็ม
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3) นายศรัณยู ทองรุด
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4) นางเอเพ็ญ วิจิตรโสภา
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ ายประเมิ น ผล มีห น้าที่ สรุปผลประเมินผลการจัด กิจกรรมแข่งขัน ทั้งหมด รวมทั้ งปัญ หา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมของแต่ละรายการ เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไปและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเมื่อ
เสร็จสิ้นการแข่งขัน ประกอบด้วย
1) นายเสน่ห์ พรหมแก้ว
ครูโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ วัตรคล้าย
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
3) นายสนิท สุวรรณขาว
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
4) นายวินัย ไชยประสิทธิ์
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ

(3)
5) นายวีระพัฒน์ ปานยิ่ง
6) นางสาวศศินา ช่อเพชร

ครูโรงเรียนตะโหมด
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการผู้ตัดสิน มีหน้าที่ พิจารณาตัดสินประกาศผลการแข่งขันแต่ละรายการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์
และยุติธรรม ประกอบด้วย
7.1 กิจกรรมแอโรบิก ทีมละ 15 คน รวมชายหญิง
1) นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ประธานกรรมการ
2) นางจินตนา สุพรรณ
ครูโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
กรรมการ
3) นายเนตรณรงค์ ขวัญสุย
ครูโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
กรรมการ
4) นางนงลักษณ์ ผ่องสุวรรณ ครูโรงเรียนประภัสสรรังสิต
กรรมการ
5) นายสุวิทย์ วัตรคล้าย
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการ
6) นายวินัย ไชยประสิทธิ์
ครูโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
7.2 กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ทีมละ 2 คน
1) นางภัทรา เขียวจีน
รองผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ประธานกรรมการ
2) นายวิรัตน์ จิตสวาสดิ์
ครูโรงเรียนควนพระสาครินทร์
กรรมการ
3) นายดาหยาด สดิน
ครูโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
กรรมการ
4) นายจุมพล กลับแป้น
ครูโรงเรียนพัทลุง
กรรมการ
5) นายวิโรจน์ หนูขาว
ครูโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
กรรมการ
6) นายเฉลียว อินทร์แป้น
ครูโรงเรียนควนขนุน
กรรมการ
7) นางสาวศศินา ช่อเพชร
ครูอัตราจ้างโรงเรียนตะโหมด
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายสมพงศ์ บุญชรัตน์)
ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจังหวัดพัทลุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กาหนดการแข่งขัน วันเวลา และสถานที่แข่งขัน
ทักษะกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สถานที่แข่งขันโรงเรียนพัทลุง
1. แอโรบิก สถานทีโ่ รงเรียนพัทลุง ( โรงยิมอาคารพลศึกษา )
- เวลา 09.00 น รายงานตัว จับลาดับที่แข่งขัน
- เวลา 09.30 น เริ่มแข่งขันตามลาดับ
- ประกาศผลการแข่งขัน
2. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น (ภาคเช้า) สถานที่โรงเรียนพัทลุง (อาคาร 1 )
- เวลา 08.30 น รายงานตัว
- เวลา 09.00 น เริ่มแข่งขัน
- ประกาศผลการแข่งขัน
3. ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ปลาย (ภาคบ่าย)
- เวลา 13.00 น รายงานตัว
- เวลา 13.30 น เริ่มแข่งขัน
- ประกาศผลการแข่งขัน

เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เสน่ห์ พรหมแก้ว 095-4403958

