
 

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ฟ้า-เหลือง คัพ" ครั้งที่ 1 

............................................. 

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี          
"ฟ้า-เหลือง คัพ" ครั้งที่ 1  ในวันที่ 1, 2, 8 และ 9 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์ร่วมกัน  เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี       
ในหมู่คณะ และให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปรับปรุง
สนามฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จึงขอประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ฟ้า-เหลือง คัพ" ครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้ 

1. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ    อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 

นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
 ประธาน 

1.2 พลอากาศเอกมานัต  วงษ์วาทย์   อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 
กรรมการ 

1.3 พลเอกเชิดชัย  อังศุสิงห์   เจ้ากรมพระธรรมนูญ 
อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
กรรมการ 

1.4 นายกิจฐพร  โชติสุวรรณ์    นายกเทศบาลเมืองจันทบุรี  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี  
กรรมการ 

1.5 นายจิรชัย  เขาหนองบัว  นายกเทศบาลตำบลหนองบัว  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  
จังหวัดจันทบุรี กรรมการ 
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1.6 นายจินดา   อุดมเลิศวนสิน               ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดจันทบุรี    

กรรมการ 
1.7 นายสมฤกษ์  บำรุงวงษ์ ศิษย์เก่าโรงเร ียนเบญจมราช ูทิศ  จ ังหวัดจันทบุรี     

เลขานุการ 
1.8 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  ริมคีรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่

  ให้คำปรึกษา อำนวยการในการจัดการแข่งขัน และให้คำปรึกษาคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย           
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วินิจฉัยสั่งการแก้ไขปัญหาในกรณีเกิดปัญหาด้านต่าง ๆ 

2. ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันและประสานผู้ตัดสิน ประกอบด้วย 
2.1 นายจิรพัฒน์  มณีรัตน์  ประธาน 
2.2 นายเจษฎา  โถรัตน์   กรรมการ 
2.3 นายเมธี  เจริญวิเศษ   กรรมการ 
2.4 นายเมธี  สิงขุดร   กรรมการ 
2.5 นายชัยณรงค์  สวาสดิ์  กรรมการ 
2.6 นายฐิติ  สังข์ศรี   กรรมการ 
2.7 นายณัฐพล  ก่อกิตติพงษ ์  กรรมการ 
2.8 นายอิทธิพงษ์  วรสิงห์   กรรมการ 
2.9 นายชัยยา  ตองอ่อน   กรรมการ 
2.10 นายศักดิ์ชัย  สวาสดิ์   เลขานุการ 
2.11 นายสิงห์คม  ทวีศักดิ ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  

  1) จัดทำโครงการ กำหนดการ และเอกสารต่างๆ 
  2) ดำเนินการตามโครงการ ประสานงานการดำเนินงาน  
  3) ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
  4) ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5) กำกับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตัดสินกีฬา พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 
  6) วินิจฉัยและตัดสินชี้ขาดกรณีเกิดปัญหาในการแข่งขันทางด้านระเบียบ กติกาการแข่งขัน 
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7) ประสานงานกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง เช่น ใบส่งตัว           

ใบเปลี่ยนตัว ใบบันทึกการแข่งขัน ใบบันทึกการทำฟาล์ว ใบบันทึกการทำประตู ป้ายคะแนน ป้ายชื่อทีม และอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 

8) จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิด -ปิด คณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน กรรมการตัดสิน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

9) บันทึกภาพตลอดการแข่งขัน ทำแบบประเมินและสรุปรายงานผล 
3. ฝ่ายจัดสถานที่และจัดอุปกรณ์การแข่งขัน ประกอบด้วย 

3.1 นายสุกิจ  สินธุรัตน์  ประธาน 
3.2 นางสุพรรณี  ภูสีน้ำ  กรรมการ  
3.3 นายรัตนะ  พาเที่ยง  กรรมการ 
3.4 นายชัชนก  ไทยเขียว  กรรมการ 
3.5 นายภัทรพล  เจริญเมือง  กรรมการ 
3.6 นายบรรพต  สันตะพันธ์  กรรมการ 
3.7 นายประนุพงษ์  เจริญกัลป์  กรรมการ 

  3.8 นายศักดา  สมัครสมาน  เลขานุการ 
มีหน้าที่  
1) จัดตกแต่งสถานที่บริเวณจัดการแข่งขัน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ชุดรับแขก ให้เพียงพอ พร้อมทั้งเก็บ 

ให้เรียบร้อย หลังจบการแข่งขันทุกวัน 
2) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขันให้พร้อม เช่น ตาข่ายประตู  ลูกฟุตบอล เสื้อสำรอง  

สูบลม เป็นต้น ให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
4. ฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

4.1 นายสมฤกษ์  บำรุงวงษ์  ประธาน 
4.2 นายมณเฑียร  ดวงจิตต์เจริญ  กรรมการ 

  4.3 นายสุกิจ  สินธุรัตน์   เลขานุการ 
มีหน้าที่  
1) จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน จัดเตรียมกำหนดการขั้นตอนพิธีการต่างๆ ให้

เรียบร้อย พร้อมทั้งเป็นพิธีกรประจำสนามการแข่งขัน 
2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักกีฬาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำแผ่นพับ  ป้ายไวนิล  

5. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
5.1 ร.ต.อ.ธนเชษฐ์ พรหมทา  ประธาน 
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5.2 จ.ส.ต.อดิศร  ก้อนแก้ว    กรรมการ 

  5.3 จ.ส.ต.หัสดิน  งามการ    เลขานุการ 
มีหน้าที ่
อำนวยความสะดวกด้านจราจร จัดสถานที่สำหรับจอดรถนักกีฬาและผู้ที่เก่ียวข้อง  

ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน จัดรถฉีดพ่นน้ำ
สนามก่อนการแข่งขันทุกวัน 

6. ฝ่ายเครื่องเสียงและไฟฟ้า/แสงสว่าง ประกอบด้วย 
6.1 นายจิรชัย  เขาหนองบัว  ประธาน 

  6.2 นายสิงห์คม  ทวีศักดิ์   กรรมการ 
  6.3 นายสมเจตน์  กลิ่นจันทร์  เลขานุการ 

มีหน้าที ่
  ติดตั้งและควบคุมระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง สนามแข่งขัน เต็นท์อำนวยการ  สถานที่จอดรถนักกีฬา 
และควบคุมเครื่องเสียง ณ กองอำนวยการ  ประสานขอยืมเครื่องปั่นไฟ กับ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแหลมสิงห์ 
กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

7. ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์ ประกอบด้วย 
7.1 นายสมฤกษ์  บำรุงวงษ์  ประธาน 

  7.2 นายสุรสิงห์  วิเศษฤทธิ์  กรรมการ 
7.3 นายสุวัช  วิเศษสิทธิ์   กรรมการ 
7.4 นายศิริพจน์  วรรณวงศ ์  กรรมการ 
7.5 นายจงกิต คติทองเอก   กรรมการ 
7.6 นายเสาวรส  เนินริมหนอง  เลขานุการ 
มีหน้าที ่

  จัดหาการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันจากผู้สนับสนุน  เช่น ศิษย์เก่า
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  บริษัทห้างร้านต่างๆ  บุคคลทั่วไป  เป็นต้น 
 8. ฝ่ายพยาบาล  ประกอบด้วย 
  8.1 นางศรัณยา  สอนสุภาพ  ประธาน 
  8.2 นายถิรพงศ ์ โพธิสวัสดิ์  กรรมการ 

8.3 นางปวีณ์พรณภัทร  เจียมสกุล  กรรมการ 
  8.4 นางปัณรสี  เรืองผดุง   กรรมการ 

8.5 นางสาวชุติมา  ศรีทอง  เลขานุการ 




