
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๓๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ-นนทบุรี 

------------------------------------------------------ 
ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จะด ำเนินกำรจัดแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ผู้บริหำรและ

บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ-นนทบุรี ประจ ำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ท่ี ๗ กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” โดยมอบหมำยให้โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
เป็นสถำนท่ีกำรแข่งขันกีฬำและงำนพบปะสังสรรค์ในช่วงเย็น  

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม        ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ านวยการ     รองประธานกรรมการ 
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ านวยการ     กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน       รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม        ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ  กรรมการ 
นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

หน้าท่ี   ก ากับ ดูแล  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ให้กับฝ่ายต่าง ๆ      
 ในการปฏิบัติงาน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร  
นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
ว่ำท่ีร้อยตรี สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 



-๒- 
   นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู   กรรมกำร 

นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  ครู    กรรมกำร  
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู   กรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู    กรรมกำร 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครู    กรรมกำร 
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู   กรรมกำร 
ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู   ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ก ำหนดแนวท ำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
๒. เป็นท่ีปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยท่ีรับผิดชอบ  
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

     อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์   ครู    รองประธำนกรรมกำร  
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์   ครู    กรรมกำร  
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  ครู    กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู   กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู   กรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู    กรรมกำร  
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู   กรรมกำร 
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน์ ภำคีธง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร  
ลูกจ้ำงช่ัวครำว       กรรมกำร  
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๓- 
หน้ำท่ี  ๑. จัดโต๊ะลงทะเบียน ๑ ตัว ช่วงเวลำ ๑๖.๐๐ น. 
 ๒. จัดโต๊ะส ำหรับวำงของขวัญ/ของท่ีระลึก จ ำนวน ๔ ตัว บริเวณด้ำนข้ำงเวทีฝ่ังซ้ำย 

๓. จัดตกแต่งสถำนท่ีหน้ำเวทีและดูแลสถำนท่ี อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรม 
 ๔. จัดเตรียมสนำมกำรแข่งขัน อุปกรณ์กีฬำประเภทต่ำง ๆ ตำมก ำหนดกำรแข่งขัน 

๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  

คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
  นำยอัศวิน ศรีบัว   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยปรีชำ อยู่คง   เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. ควบคุม ดูแลระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียน 

 ๒. อ ำนวยควำมสะดวก และรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้มำร่วมงำน 

คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา 
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู   รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น    ครู   กรรมกำร 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ        ครู   กรรมกำร 
ว่ำท่ีร้อยตรีฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยธรรมนญู ระวงัใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยชัยวัฒน์ ภำคีธง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์ เพ็ชร์วำรี   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมกำรแข่งขันและตัดสินกีฬำให้เป็นไปตำมก ำหนด 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ 
ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 

  นำยปล้ืม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 

นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวนปภำ ไต่เป็นสุข   ครู   กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครู   กรรมกำร 
นำยวีรวัฒน์  ลงผิว  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๔- 
หน้ำท่ี ๑. ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีเกียรต ิ 
 ๒. ประสำนกับฝ่ำยพิธีกำร และให้ข้อมูลผู้มำร่วมงำน 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
  นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น    ครู   ประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร   ครู   รองประธำนกรรมกำร 

นำยธรรมนญู ระวงัใน     ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  นำยวีนัส  เกิดแก่น    เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร 
  นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ          ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี   ๑. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คณะผู้บริหำร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนเข้ำบริเวณ 
      โรงเรียน ท่ีหน้ำป้อมยำม 
  ๒. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จัดวำง ณ สนำมแข่งขันกีฬำและก่อนเข้ำงำนกิจกรรมตอนเย็น 
  ๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและของขวัญ 
นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย  ครู    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู   กรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ  ครู   กรรมกำร 
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี   ๑. รับลงทะเบียนผู้ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมและจัดท ำหมำยเลขและรำยช่ือติดของขวัญ 
 ๒. จัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบในกำรจับฉลำก 
 ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี   ครู   กรรมกำร 

หน้ำท่ี  ๑. ด ำเนินรำยกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครู    ประธำนกรรมกำร 
  นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวภริตำ  โอชำรส  ครู   กรรมกำร 
  นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครู   กรรมกำร  

นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครู   กรรมกำร 

  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 



-๕- 
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำวสำวยุวดี  สุภำเรือง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมน้ ำด่ืม ผู้บริหำร บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเคร่ืองเสียง 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   ครู    ประธำนกรรมกำร 
นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์   ครูช่วยสอน   กรรมกำร 

หน้ำท่ี  ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ตำมสถำนท่ีต่ำงๆท่ีใช้กำรจัดแข่งขันกีฬำ 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู   กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำท่ี  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
๒. ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู  ประธำนกรรมกำร 
  นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร  
  นำงสำวจุทำฑิพ ดีละม้ำย  ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำท่ี ๑. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรมเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบ    

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เสียสละ และ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 ส่ัง ณ วันท่ี  ๑  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 

 
     (นำยประจวบโชค สร้อยสม)  

            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 


