
  

 

 
คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี ๔๙๖ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา – กรฑีา ภายในโรงเรยีน  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

……………………………….. 

 ดวยงานโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กําหนดกิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายใน

โรงเรียน ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ เริ่มแขงขันกีฬา ระหวางวันท่ี ๑๔ - ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และการแขงขันกีฬา - กรีฑาพรอมพิธีเปดและพิธีปด  ในวันท่ี ๑๖  เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. ๒๕๖๒                        

ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” เพ่ือใหการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียนดําเนินงานเปนไป

ดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายวิฑิต  บัวประเสริฐ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายเกษม  เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสยุมพร นาคเจริญ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  วาท่ีรอยตรีสมรักษ  แทนลาน ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. วางแผนและกําหนดการดําเนินงาน ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาชวยแกไขปญหา อุปสรรค  

              ใหกับฝายตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย  

คณะกรรมการดําเนินงาน 

  นายสมัคร นอยสกุล  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 



  

 

  นางนงพงา   อิสสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางกษิรา   ละออ               ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางชญาภา  คําแหงฤทธิ์  คร ูชํานาญการ  กรรมการ 

  นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นายชินวัจน   ธนโชคปณณภรณ ครู ชํานาญการ  กรรมการ  

นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ   

นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

นางจุไรภรณ   พงษไชย  คร ู   กรรมการ 

นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   กรรมการ 

นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู   กรรมการ 

  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู    กรรมการ   

นายเสกสรรค สุขมา  ครูผูชวย   กรรมการ 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวภริตา โอชารส  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ประสานงานการดําเนินการของคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ 

          ๒. จัดการแขงขันและตัดสินกีฬา - กรีฑา ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 

 ๓. จัดทําเอกสารสําหรับการแขงขันกีฬา - กรีฑา และจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการแขงขันทุกประเภท 

 ๔. รวมกับคณะกรรมการอํานวยการในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

คณะครูประจําคณะสี 

สีเหลือง 

นางกษิรา   ละออ               ครู ชํานาญการพิเศษ ประธาน 

นางสาวมนตทิพา  สันติตรานนท คร ู   รองประธาน 

  นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางธนิดา   สิลุจจยานนท  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางสาวอาภรณ  สายจันดี      คร ู   กรรมการ 

  นายรณกร   ไขนาค  คร ู   กรรมการ 

  นางจิตรสมา  สมงาม       คร ู   กรรมการ 



  

 

  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน  คร ู   กรรมการ 

  นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   กรรมการ 

  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 

  นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ ์  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกัญญา อินทรกอง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายเสกสรรค  สุขมา  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายเศรษฐลักษณ  สุขสงวน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรม 

          ๒. แกปญหา ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติดําเนินกิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน  

สีมวง 

นางชญาภา  คําแหงฤทธิ์  คร ูชํานาญการ  ประธาน 

นายภูวดล สําล ี   คร ู   รองประธาน 

  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายสมัคร นอยสกุล  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายประสพชัย   แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวสมใจ   ไวยนิตย  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางอารีวรรณ   แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวมัณฑนา   สถิตวิบูรณ ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางกันตฤทัย  พ่ึงสมศักดิ์  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวสุรีย ทนคง    คร ู   กรรมการ 

  นางสาวนัฏฐาภรณ  ใหญยอด คร ู   กรรมการ 

  นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   กรรมการ 

  นายสมพร อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 



  

 

  นางสาวนัฐพร  ภูวงษ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวญดา  แกวพาณิชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  ครูผูชวย   กรรมการ 

  จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ ครูผูชวย   กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรม 

          ๒. แกปญหา ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติดําเนินกิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 

สีแดง 

  นางนงพงา   อิสสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธาน 

นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชํานาญการ  รองประธาน 

  นางสาวพรเพ็ญ  พุมสะอาด ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายอัศวิน   ศรีบัว  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางณัษฐพร   ฮีมวาต  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางจิดาภา   จูหวา  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นายชินวัจน ธนโชคปณณภรณ ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นางพรรณี  เกตุถาวร  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 

  นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค   คร ู   กรรมการ 

  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย  คร ู   กรรมการ 

  นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู   กรรมการ 

  นายศิวกร  กรึงไกร          คร ู   กรรมการ 

  นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี    คร ู   กรรมการ 

  นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาววิชญาพร  อุนมี  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกัลยพัตร เสรีชัย  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวทุเรียน  ไวยบุร ี  ครูผูชวย   กรรมการ 



  

 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข            ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  นางสาวลักขณา   ภาคโภคี ครูอัตราจาง  กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรม 

          ๒. แกปญหา ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติดําเนินกิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 

สีฟา 

  นางจุไรภรณ   พงษไชย  คร ู   ประธาน 

  นายชณาสิน  นาคาวงค    คร ู   รองประธาน 

  นางสุกัลยา  เสือจําศีลป  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวพรทิพย  อุดร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางปาริชาติ   ยมวรรณ  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      คร ู   กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ   แกวจันทร   คร ู   กรรมการ 

  นายฉัตรดาว  ฉันทะ    คร ู   กรรมการ 

  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี    คร ู   กรรมการ 

  นายพีระศิลป  เอกฐิน  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวพิมพสุภา  ทรัพยอยู คร ู   กรรมการ 

  นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน คร ู   กรรมการ 

  นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ   คร ู   กรรมการ 

  นางสาวศิรินภา  มุลาลินน    ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค ทะนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวสกุลทิพย  ชูพงษ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายภาณุพันธ จันทรหอม  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวพิชามญชุ กุศล  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. อํานวยความสะดวกใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติกิจกรรม 

          ๒. แกปญหา ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติดําเนินกิจกรรมกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 



  

 

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

๑. กีฬาฟุตบอล 

  นายบัณฑิต อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดทําสนามและการแขงขันกีฬาฟุตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๒. กีฬาวอลเลยบอล 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครผููชวย   ประธานกรรมการ 

  นายประสพชัย แนประโคน คร ู   รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๓. กีฬาบาสเกตบอล 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครผููชวย   ประธานกรรมการ 

  นายรณกร ไขนาค  คร ู   รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๔. กีฬาเซปกตะกรอ 

  นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   ประธานกรรมการ 

  ตัวแทนนักเรียนสีละ ๑ คน 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๕. กีฬาเทเบิลเทนนิส 

  นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครอัูตราจาง  ประธานกรรมการ 

 นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง  รองประธานกรรมการ 

  ตัวแทนนักเรียนสีละ ๑ คน 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๖. กีฬาเปตอง 

  นางวรรณวรางค ทะนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

  นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 

  นายวีนัส เกิดแกน     กรรมการ 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๗. กรีฑา 

  นายสมัคร นอยสกุล  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 



  

 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  กรรมการนักเรียน ๖ คน 

หนาท่ี   ๑. จัดทําสนามกรีฑาใหพรอมเพ่ือใชในการแขงขัน 

           ๒. ดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสินกรีฑาตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

คณะกรรมการฝายจัดและตัดสินขบวนพาเหรด 

  นางนงพงา   อิสสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก      คร ู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรเพ็ญ พุมสะอาด ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

นางจุไรภรณ   พงษไชย  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    ๑. จัดขบวนพาเหรดในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬา - กรีฑา ภายในโรงเรยีน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

            ๒. จัดตําแหนงและสถานท่ีขบวนพาเหรดของสีตาง ๆ 

            ๓. ควบคุม กํากับ ดูแล แกไขปญหาของขบวนพาเหรดท่ีเดินเขารวมในพิธีการแขงขัน 

            ๔. ติดตอประสานงานของจราจรมาชวยในการดูแลการเดินขบวนของพาเหรดดวย 

            ๕. ตัดสินขบวนพาเหรดตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับ สงกรรมการประเมินผล  

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันแอโรบิก 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

  นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครูผูชวย   กรรมการ 

นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ์  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันการเตนแอโรบิคตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร 

  นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

  นางกันตฤทัย  พันธุสวัสดิ์  ครู ชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 

นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย คร ูชํานาญการ  กรรมการ 



  

 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร และลีดเดอร ตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินกองเชียร 

  นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นางกษิรา   ละออ               ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายภูวดล สําลี         คร ู   กรรมการ 

  นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร ตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน  เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายชนาสิน นาคาวงค  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู   กรรมการ 

  นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย   กรรมการ 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว    กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี    ๑. จัดตั้งเต็นทอํานวยการและสถานท่ีในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑา 

 ๒. จัดตั้งกระถางดับเพลิง สถานท่ีและบริเวณตาง ๆ ใหเหมาะสมและสวยงาม 

 ๓. จัดตั้งโตะ เกาอ้ี เต็นทอํานวยการใหเพียงพอ 

คณะกรรมการพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 

  นายสมัคร นอยสกุล  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 



  

 

หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดลําดับข้ันตอนในพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 

            ๒. ประสานงานกับกรรมการประจําทุกสี หาตัวแทนวิ่งคบเพลิง เชิญธงชาติและธงประจําสี 

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

นายเสกสรรค สุขมา  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

  นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 

  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง  กรรมการ   

หนาท่ี   ๑. รับรายงานตัวนักกรีฑาท่ีเขารวมการแขงขัน บริเวณเต็นทรับรายงานตัว 

๒. จับฉลากลูวิ่งของนักกรีฑาท่ีเขารวมแขงขันกรีฑาตามสูจิบัตร และใหนักกรีฑาแตงชุดท่ีใชในการวิ่ง    

ไดอยางสะดวก 

           ๓. จัดหานักเรียนตัวแทนสีละ ๑ คน ในการนําตัวนักกรีฑามาสงยังจุดปลอยตัว 

คณะกรรมการประจําเสนชัย 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

  นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

  นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจาง  กรรมการ 

  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นายศิวกร  กรึงไกร          คร ู   กรรมการ 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร   ครูผูชวย   กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. จัดนักกีฬาท่ีวิ่งเขาเสนชัยลําดับท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

           ๒. ตัดสินลําดับแพ - ชนะของผูเขารวมการแขงขันกรีฑา 

           ๓. ชี้แจงในการทําผิดกติกาการแขงขันในทุกกรณี 

 

 



  

 

คณะกรรมการปลอยตัวนักกรีฑา 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธาน 

นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ดําเนินการปลอยตัวนักกรีฑาใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 

คณะกรรมการบันทึกผลการแขงขัน 

นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ คร ู   ประธาน 

นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน คร ู   รองประธานกรรมการ 

นางสาวอาภรณ สายจันทรดี คร ู   กรรมการ 

 นายสมพร อมรเวช  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

  นักศึกษาฝกประสบการณวิชีพทุกคน 

หนาท่ี   ๑. บันทึกผลการแขงขันกรีฑาในแตละรายการตามสูจิบัตร และบันทึกคะแนนเพ่ือรวมคะแนนและ 

สรุปผลการแขงขันในแตละประเภทตาง ๆ กับฝายกรรมการดวยและสงฝายประชาสัมพันธใหประกาศ

ใหนักเรียนทราบ 

คณะกรรมการกํากับลูว่ิง 

นายสมัคร นอยสกุล  ครู ชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

  นายธีรวัฒน เพ็ชรวาร ี  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  นายบัณฑิต  อรุณเสถียร  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู   กรรมการ 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง  กรรมการ  

นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. สํารวจความเรียบรอยของลูวิ่งจามจุดตาง ๆ 

           ๒. จัดนักกรีฑาเขาตามจุดเริ่มตนและจุดตอ 

           ๓. กํากับลูวิ่งใหถูกตัวและเปนผูชี้แจงในลูวิ่ง 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู    ประธานกรรมการ   

 นายภูวดล สําล ี   คร ู   รองประธานกรรมการ 

 นางธนิดา สิลุจจยานนท  ครู ชํานาญการ  กรรมการ 



  

 

 นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  คร ู   กรรมการ 

 นายสุทธิพงษ มูลอาษา  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. รายงานผลการแขงขันกีฬาและกรีฑาใหนักเรียนทราบ 

           ๒. กํากับรายการแขงขันใหดําเนินไปตามสูจิบัตร 

           ๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา – กรีฑา 

คณะกรรมการฝายโสต 

 นายสาธิต  แสงปยะ  ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ   

 นายภาณุพันธ  จันทรหอม ครูผูชวย                     รองประธานกรรมการ  

 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว          กรรมการ 

 นายธีรยุทธ พุสาโรนา  นักศึกษาฯ         กรรมการ 

   นายธวัช  วงศสุวัฒน   ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในพิธีเปด - ปด การแขงขันบริเวณเต็นทอํานวยการ 

           ๒. ควบคุมเครื่องขยายเสียงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายชินวัจน   ธนโชคปณณภรณ ครู ชํานาญการ  ประธานกรรมการ   

 นางสาวกัญญา อินทรกอง  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ       

 นายสะอาด ทองสัมฤทธ  คร ู   กรรมการ 

 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน ครูผูชวย   กรรมการ                                    

 นายพีระศิลป  เอกฐิน  ครู                     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา - กรฑีาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการจัดถวยรางวัล 

 นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง  ประธานกรรมการ   

นางวรรณวรางค ทะนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ       

 นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน  ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร คร ู   กรรมการ 

  นางสาวพิชามญชุ กุศล  ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดเตรียมถวยรางวัลประเภทตาง ๆ ของกีฬาและกรีฑา 

          ๒. จัดหานักเรียนจํานวน ๔ คน เชิญถวยรางวัลและเกียรติบัตร 

 



  

 

คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร 

นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น ครูผูชวย   ประธานกรรมการ   

นางสาวกัญญา อินทรกอง  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับนักกีฬาและกรีฑาแตละประเภท 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู   ประธานกรรมการ 

  นางสาวญดา  แกวพาณิชย ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ 

  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ู   กรรมการ 

  นางสาววรรณวรางค ทะนงสุทธิ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

  นางสาวณัฐพร  ภูวงษ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการสภานักเรียน ๖ คน 

หนาท่ี   ๑. จัดการน้ําดื่มแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีตลอดระยะเวลาการแขงขัน 

            ๒. จัดน้ําดื่มบริการแกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 

          ๓. จัดหานักเรียนชวยบริการน้ําดื่ม 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  ครูผูชวย   รองประธานกรรมการ                        

 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข       ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 นายธรรมนูญ ระวังใน  เจาหนาท่ีหองพยาบาล กรรมการ 

 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑไวใหบริการในระหวางการจัดกิจกรรม 

           ๒. ประสานกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลบางปะอิน กรณีนักเรียนไดรับบาดเจ็บและนําสงโรงพยาบาล 

คณะกรรมการดุริยางค 

  นางสาวภริตา โอชารส  ครูผูชวย   ประธานกรรมการ 

  นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

  นักเรียนชุมนุมดุริยางค 

หนาท่ี   ๑. ควบคุมวงดุริยางคบรรเลงในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครูผูชวย   ประธานกรรมการ       

นางสุกัลยา  เสือจําศีลป  ครู ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 



  

 

นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน คร ู   กรรมการ 

นางวรรณวรางค ทะนงสุทธิ ์ ครูผูชวย   กรรมการ 

นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. ประสานงานกับกรรมการตัดสินทุกประเภท และสรุปผลคะแนนรวมกีฬาและกรีฑา 

          ๒. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทําแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม  

 

    ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิด

ผลดีแกทางราชการ 

สั่ง    ณ   วันท่ี   ๓๑   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


