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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 

ท่ี  427 / ๒๕๖3 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแขงขันกีฬา – กรฑีา ภายในโรงเรยีน  

ประจำปการศึกษา  ๒๕๖3 
……………………………….. 

 ดวยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กำหนดจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖3 เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามัคคีเปนหมูคณะ มีระเบียบวินัย รูแพ รูชนะ     

รู อภัย ในระหวางวันท่ี 27 - 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 โดยกำหนดพิธีเปดและพิธีปด ในวันที ่ 29        

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดังนั้นเพื่อใหการแขงขันกีฬา – กรีฑา 
ภายในโรงเรียนดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นายวิทิต บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ดูแล ใหคำปรึกษาแกไขปญหาใหกับฝายตาง ๆ 
     ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝายตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายอัศวิน ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางนงพงา อิสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
            นางจิตรีย  รุงวัฒนาวฒุิรักษ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
                     นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 



-๒- 

 

                      นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางชญาภา คำแหงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอาภรณ สายจันดี  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                      กรรมการ 
  นายภูวดล สำล ี   คร ู    กรรมการ 

นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู     กรรมการ   
นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู    กรรมการ 

   นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู ครู     กรรมการ 
นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    กรรมการ 
จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผูชวย    กรรมการ 

  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครผููชวย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. วางแผนดำเนินการการจัดกิจกรรมการแขงขันใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 
          ๒. จัดการแขงขันและตัดสินกีฬา - กรีฑา ใหดำเนินไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 
 ๓. จัดทำเอกสารสำหรับการแขงขันกีฬา - กรีฑา และจัดเตรียมอุปกรณสำหรับการแขงขันทุกประเภท 
 ๔. รวมกับคณะกรรมการอำนวยการในการแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

คณะครูประจำคณะสี 

สีเหลือง 

นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน   ครู ชำนาญการ   หัวหนาคณะสี 
นางสาวอาภรณ สายจันดี  คร ูชำนาญการ   รองหัวหนาคณะสี 

  นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายประสพชัย แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางนงพงา อิสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสุดาพร ยิ้มสิน  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 

นายชินวัทน คณัชธมวัจน  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
  นางพรรณี เกตุถาวร  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
  นายรณกร ไขนาค  คร ู    กรรมการ 
  นายฉัตรดาว ฉันทะ  คร ู    กรรมการ 
  นายศิวกร กรึงไกร  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
  นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
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  นางสาววิจิตรา ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาววิชญาพร อุนมี  คร ู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางนปภา ไตเปนสุข  ครูผูชวย    กรรมการ 
นายพิชานนท เนาเพ็ชร  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครอัูตราจาง   กรรมการ 

  นายอนุภัทร เอ่ียมสุวรรณ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นายหฤษฏ สุพลจิตร            นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นางสาวพัชรา ธุมา  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นางสาวณัฐภรณ วินัยกิจ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 

นางนัฏฐาภรณ ใหญยอด  คร ู    กรรมการและเลขนุการ 

สีมวง 

นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์  คร ูชำนาญการ   หัวหนาคณะสี 
นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง คร ู    รองหัวหนาคณะสี 

  นางอารีวรรณ   แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

นางสาวพรทิพย อุดร  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวพรเพ็ญ พุมสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางกัญญชัญญ เหมือนเตย ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกัญญา อินทรกอง   คร ู    กรรมการ 
  นายปราณรณ กาญจนากร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวรพีพรรณ โชคสมบัติ คร ู    กรรมการ 

  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพิชามญชุ กุศล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนัฐพร ภูวงษ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวกฤติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวภริตา โอชารส  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวพัชรินทร โพธิ์ทอง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวกันติชา สหนนทชัยกุล ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวน้ำฝน เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายวัชราสน ไชยสัจ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นายพิฆเนศร สมัยกุล  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นายกานนท แกวขำ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นายกฤษณะพงศ นอมผล  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
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  นางสาวนวพรรณ ภาเจริญ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นางสาวอาภรณ ภาคอุบล  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 

นางสาวสรัญญา แปนแกว  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
นายภานุพันธ จันทรหอม  คร ู    กรรมการและเลขนุการ 

สีแดง 

  นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู    หัวหนาคณะสี 
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ู    รองหัวหนาคณะสี 

  นายอัศวิน   ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางณัษฐพร   ฮีมวาต  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางกันตฤทัย พันธสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวจิตรสมา สมงาม  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวพิมพธาดา จำนงบุญรัตน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอริยา  กันทะวงค   คร ู    กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา มุลาลินน  คร ู    กรรมการ 
  นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ ดีละหมาย คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ ์  คร ู    กรรมการ 
  นายธวัช วงศสุวัฒน  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวยุวดี สุภาเรือง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายชนะพล เฉลิมสถาน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นายกิตติพงษ ชมสมุทร  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 

นายสุทธิพันธ สรอยเกลียว นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
นางสาวชนิสรา สีรือแสง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ  
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี คร ู    กรรมการและเลขนุการ 

 

สีฟา 

  นายภูวดล สำล ี   คร ู    หัวหนาคณะสี 
  นางสาวสุวรรณา สุดปรึก   คร ู    รองหัวหนาคณะสี
  นางสุกัลยา  เสือจำศีลป  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางจิดาภา จูหวา  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
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นางสาวสมาพร สมสืบ  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
  นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวจันทนา ก่ิงพุฒ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวสุรีย ทนคง  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ      คร ู    กรรมการ 
  นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
  นายสมพร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิริวรรณ โอริส  คร ู    กรรมการ 
  นายวันเฉลิม อุลิต  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวญดา แกวพาณิชย  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์   ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายสุทธิพงษ มูลอาสา  ครูผูชวย    กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน สนิทไชย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายปรัชญชกรณ วรานะเศรษฐกุล นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นางสาวชุติมณฑ แทนจันทร        นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
  นางสาวอัมพรพรรณ ยาหอม นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 

นางสาวลดาวัลย แสงมา  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร  คร ู    กรรมการและเลขนุการ 

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

๑. กีฬาฟุตบอล 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครอัูตราจาง   รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดทำสนามและการแขงขันกีฬาฟุตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 

๒. กีฬาวอลเลยบอล 

  นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  ครผููชวย    ประธานกรรมการ 
  นายประสพชัย แนประโคน คร ู    รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๓. กีฬาบาสเกตบอล 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายรณกร ไขนาค  คร ู    รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๔. กีฬาเซปกตะกรอ 

  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    ประธานกรรมการ 
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  ตัวแทนนักเรียนสีละ ๑ คน 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๕. กีฬาเทเบิลเทนนิส 

  นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง   ประธานกรรมการ 
 นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   รองประธานกรรมการ 

 นายบุญญฤทธิ์ จารุจินดา  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
  ตัวแทนนักเรียนสีละ ๑ คน 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๖. กีฬาเปตอง 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
  นายวีนัส เกิดแกน  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 

๗. กรีฑา 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  กรรมการนักเรียน ๖ คน 
หนาท่ี   ๑. จัดทำสนามกรีฑาใหพรอมเพ่ือใชในการแขงขัน 
           ๒. ดำเนินการจัดการแขงขันและตัดสินกรีฑาตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

๘. กีฬาพ้ืนบาน 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
หนาท่ี   ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

คณะกรรมการฝายจัดและตัดสินขบวนพาเหรด 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  คร ู    กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละหมาย คร ู    กรรมการ 

  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. จัดขบวนพาเหรดในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬา - กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจำปการศึกษา ๒๕๖3 
            ๒. จัดตำแหนงและสถานท่ีขบวนพาเหรดของสีตาง ๆ 
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            ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล แกไขปญหาของขบวนพาเหรดท่ีเดินเขารวมในพิธีการแขงขัน 
            ๔. ติดตอประสานงานของจราจรมาชวยในการดูแลการเดินขบวนของพาเหรดดวย 
            ๕. ตัดสินขบวนพาเหรดตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับ สงกรรมการประเมินผล  

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันแอโรบิก 

  นางนงพงา อิสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ู    รองประธานกรรมการ 

นายภานุพันธ จันทรหอม  คร ู    กรรมการ 
นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันการเตนแอโรบิคตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร 

  นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร และลีดเดอร ตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินกองเชียร 

  นางสาวสมาพร สมสบื  ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางนัฏฐาภรณ ใหญยอด             คร ู    กรรมการ 
  นายภูวดล สำลี         คร ู    กรรมการ 
  นางกันตฤทัย พันธุสวัสดิ์  คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร ตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
  นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงษ  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
  ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว     กรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. จัดตั้งเต็นทอำนวยการและสถานท่ีในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑา 
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 ๒. จัดตั้งกระถางดับเพลิง สถานท่ีและบริเวณตาง ๆ ใหเหมาะสมและสวยงาม 
 ๓. จัดตั้งโตะ เกาอ้ี เต็นทอำนวยการใหเพียงพอ 

คณะกรรมการพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครผููชวย    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดลำดับข้ันตอนในพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 
            ๒. ประสานงานกับกรรมการประจำทุกสี หาตัวแทนวิ่งคบเพลิง เชิญธงชาติและธงประจำสี 

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวประดับภรณ  กันหาจันทร คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นางสาวกัญญารัตน  ศิลาแยง คร ู    กรรมการ 
  นางทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย    กรรมการ 

  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภยั ครูผูชวย    กรรมการ 

  นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครูผูชวย    กรรมการ 

  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. รับรายงานตัวนักกรีฑาท่ีเขารวมการแขงขัน บริเวณเต็นทรับรายงานตัว 
๒. จับฉลากลูวิ่งของนักกรีฑาท่ีเขารวมแขงขันกรีฑาตามสูจิบัตร และใหนักกรีฑาแตงชุดท่ีใชในการวิ่ง    
ไดอยางสะดวก 

           ๓. จัดหานักเรียนตัวแทนสีละ ๑ คน ในการนำตัวนักกรีฑามาสงยังจุดปลอยตัว 

คณะกรรมการประจำเสนชัย 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นายศิวกร  กรึงไกร          คร ู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครูผูชวย    กรรมการ 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  ครูผูชวย    กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผวิ  ครูผูชวย    กรรมการ 

นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน ครูผูชวย    กรรมการ 
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นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. จัดนักกีฬาท่ีวิ่งเขาเสนชัยลำดับท่ี ๑ ๒ และ ๓ 
           ๒. ตัดสินลำดับแพ - ชนะของผูเขารวมการแขงขันกรีฑา 
           ๓. ชี้แจงในการทำผิดกติกาการแขงขันในทุกกรณี 

คณะกรรมการปลอยตัวนักกรีฑา 

 นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี   คร ู    ประธานกรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ดำเนินการปลอยตัวนักกรีฑาใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 

คณะกรรมการบันทึกผลการแขงขัน 

นางสาวอาภรณ สายจันทรดี คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

 นายสมพร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. บันทึกผลการแขงขันกรีฑาในแตละรายการตามสูจิบัตร และบันทึกคะแนนเพ่ือรวมคะแนนและ 
สรุปผลการแขงขันในแตละประเภทตาง ๆ กับฝายกรรมการดวยและสงฝายประชาสัมพันธประกาศให
นักเรียนทราบ 

คณะกรรมการกำกับลูว่ิง 

นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. สำรวจความเรียบรอยของลูวิ่งตามจุดตาง ๆ 
           ๒. จัดนักกรีฑาเขาตามจุดเริ่มตนและจุดตอ 
           ๓. กำกับลูวิ่งใหถูกตัวและเปนผูชี้แจงในลูวิ่ง 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู     ประธานกรรมการ   
 นายภูวดล สำล ี   คร ู    รองประธานกรรมการ 
 นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  คร ู    กรรมการ 
 นายสุทธิพงษ มูลอาษา  ครูผูชวย    กรรมการ 

นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 



-๑๐- 

 

หนาท่ี   ๑. รายงานผลการแขงขันกีฬาและกรีฑาใหนักเรียนทราบ 
           ๒. กำกับรายการแขงขันใหดำเนินไปตามสูจิบัตร 
           ๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา – กรีฑา 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ  จันทรหอม คร ู                  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    กรรมการ 
 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว           กรรมการ 

   นายธวัช  วงศสุวัฒน   ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในพิธีเปด - ปด การแขงขันบริเวณเต็นทอำนวยการ 
           ๒. ควบคุมเครื่องขยายเสียงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     ประธานกรรมการ   
 นายพีระศิลป เอกฐิน   คร ู    รองประธานกรรมการ       
 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    กรรมการ                                    

นายชินวัทน   คณัชธมวัจน ครู ชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการจัดถวยรางวัล 

 นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  ครผููชวย    ประธานกรรมการ   
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครอัูตราจาง   รองประธานกรรมการ       

 นางสาวพิชามญชุ กุศล  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย ครูผูชวย    กรรมการ 
นางนปภา  ไตเปนสุข  ครผููชวย    กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดเตรียมถวยรางวัลประเภทตาง ๆ ของกีฬาและกรีฑา 
          ๒. จัดหานักเรียนจำนวน ๔ คน เชิญถวยรางวัลและเกียรติบัตร 

คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร 

นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    ประธานกรรมการ   
นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับนักกีฬาและกรีฑาแตละประเภท 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวญดา  แกวพาณิชย ครูผูชวย    รองประธานกรรมการ 
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  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
  นางสาววรรณวรางค ทนงสุทธิ์ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวนัฐพร  ภูวงษ  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน ๖ คน 
หนาท่ี   ๑. จัดการน้ำดื่มแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีตลอดระยะเวลาการแขงขัน 
            ๒. จัดน้ำดื่มบริการแกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 
          ๓. จัดหานักเรียนชวยบริการน้ำดื่ม 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู    รองประธานกรรมการ                        
 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข       ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑไวใหบริการในระหวางการจัดกิจกรรม 
     ๒. ประสานกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลบางปะอิน กรณีนักเรียนไดรับบาดเจ็บและนำสงโรงพยาบาล 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 

นายศุภมงคล อินทรสนอง  คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว  คร ูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ                        
 นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์       ครผููชวย    กรรมการ 
 นายวีนัส เกิดแกน  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
 นายปรีชา อยูคง   ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
 นายกิตติ  ภาคีวัฒน  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
 นายบุญญฤทธิ์ จารุจินดา  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
 นายสรยุทธิ์ ภาคสินธ  นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหารท่ีไดรับมอบหมาย 
 จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  ครผููชวย    กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. ดูแลรักษา ความปลอดภัย บริเวณท่ัวโรงเรียนตลอดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
     

คณะกรรมการดุริยางค 

  นางสาวภริตา  โอชารส  ครูผูชวย    ประธานกรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางชั่วคราว   รองประธานกรรมการ 
  นักเรียนชุมนุมดุริยางค 
หนาท่ี   ๑. ควบคุมวงดุริยางคบรรเลงในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ       
นางสุกัลยา  เสือจำศีลป  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 
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นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี   ๑. ประสานงานกับกรรมการตดัสินทุกประเภท และสรุปผลคะแนนรวมกีฬาและกรฑีา 
          ๒. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม  
 

    ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ 

สั่ง    ณ   วันท่ี   2๗   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 
 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 
ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กำหนดพิธีเปดปดและปดการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียน (กีฬาสี) 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบางปะอิน   “ ราชานุเคราะห ๑ “ 

วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๐๖.๓๐ น.   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสพีรอมกันที่จุดกำหนด ณ สี่แยกไฟแดงลานจอดรถตรงขามเทศบาล

บางปะอิน 

๐๗.๐๐ น.   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสีเดนิออกจาก  เทศบาลตำบลบางปะอิน 
๐๘.๐๐ น.   - ผูมีเกียรติ คณะกรรมการจัดการแขงขันพรอมกันที่ปะรำพิธ ี
 - ประธานในพิธีเปดมาถึงบริเวณปะรำพิธี  (นั่งพักผอน) 
๐๘.๑๕ น.   - เชิญประธานข้ึนรับขบวนพาเหรดนักกีฬา 

   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสีเดนิพาเหรดเขาสูสนามผานประธานในพิธีแตละแถวพรอมกันตาม           

กำหนด 
 - เชิญประธานข้ึนแทนรับความเคารพ (เพลงมหาฤกษ) (นายสุรชาติ เครือศรี ผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓) 

 - ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานจดัการแขงขัน (นายประจวบโชค สรอยสม ผูอำนวยการ

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”) 

 - ผูแทนนักเรียน ผูแทนนักกีฬาเชญิธงชาติ (เพลงชาต)ิ ธงโรงเรียน  ธงคณะสี  ข้ึนสูยอดเสา   

(เพลงกราวกีฬา) ) 

 - นักกีฬาอาวุโสนำกลาวคำปฏิญาณ 

 - นักกีฬาดีเดนนำคบเพลิงเขาสูสนาม 

 - นักกีฬาและกองเชียรแยกเขาสูจุดที่กำหนดไวของแตละส ี

๐๙.๐๐ น.   - การแสดงชุดที่ ๑ ราชาวดีรวมใจ 

๐๙.๓๐ น.    - เร่ิมการแขงขันกรีฑา 

๑๒.๐๐ น.    - พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ น.    - เร่ิมทำการแขงขันกองเชียรและแขงขันเชียรลีดเดอร 

๑๔.๓๐ น.    - ประธานในพิธปีดมาถึงบริเวณปะรำพิธ ี(ผูอำนวยการประจวบโชค สรอยสม) 

 - เชิญประธานข้ึนแทนรับความเคารพ ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ 

 - ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานและสรุปการแขงขัน 

 - ประธานมอบรางวลั (การแขงขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท) 

 - ประธานในพิธีกลาวคำปราศรัยและกลาวปดการแขงขัน 

 - ผูแทนนักกีฬาเชิญธงสี ธงโรงเรียนลงจากยอดเสา 

 - ดุริยางคบรรเลงเพลงกราวกีฬา 

 - ผูแทนนักกีฬาเชิญธงลงจากยอดเสา 

 - ดุริยางคบรรเลงเพลงชาต ิ

๑๕.๓๐ น  - เสร็จสิ้นการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนบางปะอิน  “ ราชานุเคราะห ๑” 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ เพลงสามัคคีชุมนุม 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


