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คําสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  ๕๑๗  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรยีน (กีฬาสี) 
ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

……………………………….. 
 ดวยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กําหนดจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 
(กีฬาสี) ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕ เพ่ือใหผูเรียนไดออกกําลังกาย โดยการเลนกีฬา รูจักแพ รูชนะ รูอภัย และ
สรางระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ ในระหวาง วันท่ี ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกําหนดพิธีเปด
และพิธีปด ในวันเสาร ท่ี ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” แตเนื่องจากมีการ
ยกเลิกคําสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ท่ี ๔๑๕ / ๒๕๖๕ และใหใชคําสั่ง ๕๑๗ / ๒๕๖๕ แทนตอไป 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผูอํานวยการ   รองประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอํานวยการ   กรรมการ  
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
  นายสาธิต แสงปยะ  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางนงพงา อิสสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
หนาท่ี  ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา สนับสนุนในการดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงค และ
 เปาหมาย 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
         นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
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  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ูชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู    กรรมการ 
  นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    กรรมการ 

  นายภูวดล สําลี         คร ู    กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู    กรรมการ 

  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     กรรมการ    

นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ    
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู    กรรมการ  
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ  

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

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

คณะครูประจําคณะสี 

สีเหลือง 

นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    หัวหนาคณะสี 
นางกัญญชัญญ เหมือนเตย ครู ชํานาญการ   รองหัวหนาคณะสี 

  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายอัศวิน ศรีบัว   ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวพรเพ็ญ พุมสะอาด ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางกันตฤทัย พันธุสวัสดิ์  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวสุรีย ทนคง  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล คร ูชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาส จันทรมณี คร ู    กรรมการ 
  นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร วงศจีน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา มุลาลินน  คร ู    กรรมการ 
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  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน สนิทไชย คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพัชรินทร โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภริตา โอชารส  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายพิทยา ขุนนอย  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 

  นายธวัช วงศสุวัฒน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

สีมวง 

นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  หัวหนาคณะสี 
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ูชํานาญการ   รองหัวหนาคณะสี 

  นายประสพชัย แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  นางนงพงา อิสสะอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวพรทิพย อุดร  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางจิดาภา จูหวา  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางจิตรสมา สมงาม  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวจันทนา ก่ิงพุฒิ  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 

นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
  นายปราณรณ กาญจนากร คร ู    กรรมการ 
  นายฉัตรดาว ฉันทะ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพิชามญชุ กุศล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    กรรมการ 
  นายภาณุพันธ จันทรหอม  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปทมา กรีถาวร  คร ู    กรรมการ 
  นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
  นายสุทธิพงษ มูลอาษา  คร ู    กรรมการ 
  นายวีรวัฒน ลงผิว  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    กรรมการ 
  นางนปภา ไตเปนสุข  คร ู    กรรมการ 
  นายพรพิชิต พันธบัวหลวง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวพัชรี บัวอาจ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายภูวดล สําล ี   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
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สีแดง 

  นางสาวชญาภา ลีวรรณ  คร ูชํานาญการ   หัวหนาคณะสี 
นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    รองหัวหนาคณะสี 

  นางอารีวรรณ แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวพิมพธาดา จํานงคบุญรัตน ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ ใหญยอด คร ู    กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาววิจิตรา ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
  นายวันเฉลิม อุลิต  คร ู    กรรมการ 
  นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
  นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    กรรมการ 
  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ ์  คร ู    กรรมการ 
  นางสาววิชญาพร อุนมี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิริวรรณ โอริส  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวญดา แกวพาณิชย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ ์ คร ู    กรรมการ 
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการ 
  นางสาวทิพยสุดา ทองมี  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายกันตภณ วาทะพุกกณะ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

สีฟา 

  นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู    หัวหนาคณะสี 
  นายปลื้ม ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  รองหัวหนาคณะ  
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสุกัลยา เสือจําศิลป  ครู ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางพรรณี เกตุถาวร  ครู ชํานาญการ    กรรมการ 
  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอริยา กันทะวงค  คร ูชํานาญการ   กรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง คร ู    กรรมการ 
  นายศิวกร กรึงไกร  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการ 
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  นายชยกร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวนัฐพร ภูวงษ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพัชญมณฑ ทิพยสง คร ู    กรรมการ 
  นาวสาวยุวดี สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกันติชา สหนนทชัยกุล ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายพิชานนท เนาเพ็ชร  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายธนกฤต วองธัญญากรณ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬา 

๑. กีฬาฟุตบอล 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครผููชวย    รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดทําสนามและการแขงขันกีฬาฟุตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

 

๒. กีฬาวอลเลยบอล 

  นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายประสพชัย แนประโคน คร ูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๓. กีฬาบาสเกตบอล 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๔. กีฬาเซปกตะกรอ 

  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตระกรอตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๕. กีฬาเทเบิลเทนนิส 

  นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง   ประธานกรรมการ 
 นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   รองประธานกรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
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๖. กีฬาเปตอง 

  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายณัชพล เตชะสุวรรณ  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
  นายวีนัส เกิดแกน  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 

๗. กีฬา E-Sport 

  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการนาย
  นายภาณุพันธ จันทรหอม  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     กรรมการ    
  นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
  นายวีรวัฒน  ลงผิว  คร ู    กรรมการ 
  นายพิชานนท เนาเพ็ชร  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬา E-Sport ตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๘. กรีฑา 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการนักเรียน ๖ คน 
หนาท่ี   ๑. จัดทําสนามกรีฑาใหพรอมเพ่ือใชในการแขงขัน 
           ๒. ดําเนินการจัดการแขงขันและตัดสินกรีฑาตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

๙. กีฬาพ้ืนบาน 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
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  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาพ้ืนบานตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

คณะกรรมการฝายจัดและตัดสินขบวนพาเหรด 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 

นายปลื้ม ปรีชา   คร ูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. จัดขบวนพาเหรดในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬา - กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 
            ๒. จัดตําแหนงและสถานท่ีขบวนพาเหรดของสีตาง ๆ 
            ๓. ควบคุม กํากับ ดูแล แกไขปญหาของขบวนพาเหรดท่ีเดินเขารวมในพิธีการแขงขัน 
            ๔. ติดตอประสานงานของจราจรมาชวยในการดูแลการเดินขบวนของพาเหรดดวย 
            ๕. ตัดสินขบวนพาเหรดตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับ สงกรรมการประเมินผล  

คณะกรรมการตัดสินการแขงขันแอโรบิก 

  นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นางสาวจันทนา  ก่ิงพุฒิ  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 

นายภานุพันธ จันทรหอม  คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู    กรรมการ 

นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันการเตนแอโรบิคตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นางกันตฤทัย พันธุสวัสดิ์  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 

นางกัญญชัญญ  เหมือนเตย ครู ชํานาญการ   กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 

นางสาวนาฏศิลป   คชประเสริฐ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร และลีดเดอร ตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินกองเชียร 

  นายภูวดล สําลี         คร ู    ประธานกรรมการ 

  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางนัฏฐาภรณ ใหญยอด             คร ู    กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี    คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร ตามเกณฑท่ีกําหนดพรอมเรียงลําดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
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  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
  นางทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
  นายธวัช วงศสุวัฒน  คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ  ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงษ  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
  ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว     กรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  คร ูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. จัดตั้งเต็นทอํานวยการและสถานท่ีในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑา 

 ๒. จัดตั้งกระถางดับเพลิง สถานท่ีและบริเวณตาง ๆ ใหเหมาะสมและสวยงาม 
 ๓. จัดตั้งโตะ เกาอ้ี เต็นทอํานวยการใหเพียงพอ 

คณะกรรมการพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ดําเนินการจัดลําดับข้ันตอนในพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 
            ๒. ประสานงานกับกรรมการประจําทุกสี หาตัวแทนวิ่งคบเพลิง เชิญธงชาติและธงประจําสี 

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนุชาภา สงสวัสดิ ์  คร ู    กรรมการ 

  นางทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปทมา กรีถาวร  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร วงศจีน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
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  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย คร ู    กรรมการ 

  นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครู    กรรมการ 

  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. รับรายงานตัวนักกรีฑาท่ีเขารวมการแขงขัน บริเวณเต็นทรับรายงานตัว 
๒. จับฉลากลูวิ่งของนักกรีฑาท่ีเขารวมแขงขันกรีฑาตามสูจิบัตร และใหนักกรีฑาแตงชุดท่ีใชในการวิ่ง    
ไดอยางสะดวก 

           ๓. จัดหานักเรียนตัวแทนสีละ ๑ คน ในการนําตัวนักกรีฑามาสงยังจุดปลอยตัว 

คณะกรรมการประจําเสนชัย 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    กรรมการ  
  นายศิวกร  กรึงไกร          คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  คร ู    กรรมการ 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผวิ  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

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

คณะกรรมการปลอยตัวนักกรีฑา 

  นายธีระวัฒน เพ็ชรวารี  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ดําเนินการปลอยตัวนักกรีฑาใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 

คณะกรรมการบันทึกผลการแขงขัน 

นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นายชยกร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการ 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. บันทึกผลการแขงขันกรีฑาในแตละรายการตามสูจิบัตร และบันทึกคะแนนเพ่ือรวมคะแนนและ 

สรุปผลการแขงขันในแตละประเภทตาง ๆ กับฝายกรรมการดวยและสงฝายประชาสัมพันธประกาศให
นักเรียนทราบ 



-๑๐- 

 

คณะกรรมการกํากับลูว่ิง 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวัฒน  เพ็ชรวารี  ครู ชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนกัแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. สํารวจความเรียบรอยของลูวิ่งตามจุดตาง ๆ 
           ๒. จัดนักกรีฑาเขาตามจุดเริ่มตนและจุดตอ 
           ๓. กํากับลูวิ่งใหถูกตัวและเปนผูชี้แจงในลูวิ่ง 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชํานาญการ   ประธานกรรมการ   
 นายปลื้ม  ปรีชา   ครู ชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายภูวดล สําล ี   คร ู    กรรมการ 
 นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการ 

 นายสุทธิพงษ มูลอาษา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. รายงานผลการแขงขันกีฬาและกรีฑาใหนักเรียนทราบ 
           ๒. กํากับรายการแขงขันใหดําเนินไปตามสูจิบัตร 
           ๓. ประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา – กรีฑา 

คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

 นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    ประธานกรรมการ   
 นายภาณุพันธ  จันทรหอม คร ู                  รองประธานกรรมการ  
 นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    กรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
 นายธนกฤต วองธัญญากรณ ครูผูชวย    กรรมการ 

  นางสาวพัชรี บัวอาจ  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในพิธีเปด - ปด การแขงขันบริเวณเต็นทอํานวยการ 
           ๒. ควบคุมเครื่องขยายเสียงใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     ประธานกรรมการ    
 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    รองประธานกรรมการ     

  นายพิทยา ขุนนอย  ครูผูชวย    กรรมการ 



-๑๑- 

 

            นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ ์  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ                      
หนาท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา - กรฑีาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการจัดถวยรางวัล 

 นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  คร ู    ประธานกรรมการ   
นางสาวปรียารัตน  สนิทไชย คร ู    รองประธานกรรมการ       

 นางสาวพิชามญชุ กุศล  คร ู    กรรมการ 
นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 
นางนปภา  ไตเปนสุข  คร ู    กรรมการ 
นางสาวทิพยสุดา ทองมี  ครูผูชวย    กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 

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

คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร 

นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    ประธานกรรมการ   
นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับนักกีฬาและกรีฑาแตละประเภท 

คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 

  นางสาวอริยา  กันทะวงค  คร ูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
  นางนงพงา อิสอาด  ครู ชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวญดา  แกวพาณิชย คร ู    กรรมการ 

นางสาวทิพยสุดา ทองมี  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวกันติชา สหนนทชัยกุล ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวนัฐพร  ภูวงษ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการสภานักเรียน ๖ คน 
หนาท่ี   ๑. จัดการน้ําดื่มแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีตลอดระยะเวลาการแขงขัน 
            ๒. จัดน้ําดื่มบริการแกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 
          ๓. จัดหานักเรียนชวยบริการน้ําดื่ม 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู    รองประธานกรรมการ                        
 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข       ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นายธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 



-๑๒- 

 

  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 

 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. เตรียมยาและเวชภัณฑไวใหบริการในระหวางการจัดกิจกรรม 

 ๒. ประสานกับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลบางปะอิน กรณีนักเรียนไดรับบาดเจ็บและนําสงโรงพยาบาล 

คณะกรรมการฝายควบคุมดูแลนักเรียน 

นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ    
 นายฉัตรดาว ฉันทะ  คร ู    กรรมการ                     
 นายทรรศนันท อุดมฤทธิ์       คร ู    กรรมการ 
 นายพรพิชิต พันธบัวหลวง  ครูผูชวย    กรรมการ 
 นายวีนัส เกิดแกน  ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
 นายปรีชา อยูคง   ลูกจางชั่วคราว   กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหารท่ีไดรับมอบหมาย 
 จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. ดูแลรักษา ความปลอดภัย บริเวณท่ัวโรงเรียนตลอดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
     

คณะกรรมการดุริยางค 

  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ
  นางสาวภริตา  โอชารส  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นักเรียนชุมนุมดุริยางค 
หนาท่ี   ๑. ควบคุมวงดุริยางคบรรเลงในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ       
นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. ประสานงานกับกรรมการตัดสินทุกประเภท และสรุปผลคะแนนรวมกีฬาและกรีฑา 
          ๒. ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทําแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม  

    ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพ่ือบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ 

สั่ง    ณ   วันท่ี   ๑๗   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
  
 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 


