คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๓๑ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ-นนทบุรี
-----------------------------------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ จะดำเนินกำรจัดแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ผู้บริหำรและ
บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ-นนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” โดยมอบหมำยให้โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
เป็นสถำนที่กำรแข่งขันกีฬำและงำนพบปะสังสรรค์ในช่วงเย็น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อานวยการ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
หน้าที่ กากับ ดูแล สนับสนุน ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้กับฝ่ายต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ว่ำที่ร้อยตรี สมรักษ์ แทนลำน รองผู้อำนวยกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๒นำงจุไรภรณ์ 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
ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. กำหนดแนวทำงำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำร
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยชัยวัฒน์ ภำคีธง
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๓หน้ำที่ ๑. จัดโต๊ะลงทะเบียน ๑ ตัว ช่วงเวลำ ๑๖.๐๐ น.
๒. จัดโต๊ะสำหรับวำงของขวัญ/ของที่ระลึก จำนวน ๔ ตัว บริเวณด้ำนข้ำงเวทีฝั่งซ้ำย
๓. จัดตกแต่งสถำนที่หน้ำเวทีและดูแลสถำนที่ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรม
๔. จัดเตรียมสนำมกำรแข่งขัน อุปกรณ์กีฬำประเภทต่ำง ๆ ตำมกำหนดกำรแข่งขัน
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยปรีชำ อยู่คง
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ควบคุม ดูแลระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียน
๒. อำนวยควำมสะดวก และรักษำควำมปลอดภัยแก่ผู้มำร่วมงำน
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬา
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ
ครู
กรรมกำร
ว่ำที่ร้อยตรีฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยชัยวัฒน์ ภำคีธง
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมกำรแข่งขันและตัดสินกีฬำให้เป็นไปตำมกำหนด
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวนปภำ ไต่เป็นสุข
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครู
กรรมกำร
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๔หน้ำที่ ๑. ให้กำรต้อนรับผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีเกียรติ
๒. ประสำนกับฝ่ำยพิธีกำร และให้ข้อมูลผู้มำร่วมงำน
คณะกรรมการจุดคัดกรอง
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยวีนัส เกิดแก่น
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คณะผู้บริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก่อนเข้ำบริเวณ
โรงเรียน ที่หน้ำป้อมยำม
๒. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์จัดวำง ณ สนำมแข่งขันกีฬำและก่อนเข้ำงำนกิจกรรมตอนเย็น
๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและของขวัญ
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครู
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมและจัดทำหมำยเลขและรำยชื่อติดของขวัญ
๒. จัดเตรียมของขวัญเพื่อมอบในกำรจับฉลำก
๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. ดำเนินรำยกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมกำหนดกำร
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครู
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
ครู
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครู
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ

กรรมกำร

ครูผู้ช่วย

-๕นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
นำวสำวยุวดี สุภำเรือง
ครู
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมน้ำดื่ม ผู้บริหำร บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครูช่วยสอน
กรรมกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ตำมสถำนที่ต่ำงๆที่ใช้กำรจัดแข่งขันกีฬำ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมกำร
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม
๒. ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวจุทำฑิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมเสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำรทรำบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เสียสละ และ
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

