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คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” 
ท่ี  ๔๑๕  / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี) 
ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕ 

……………………………….. 
 ดวยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” กำหนดจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน 
(กีฬาสี) ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๕ เพื่อใหผูเรียนไดออกกำลังกาย โดยการเลนกีฬา รูจักแพ รูชนะ รูอภัย และ
สรางระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ ในระหวาง วันท่ี ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดพิธี
เปดและพิธีปด ในวันเสาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” ดังนั้น
เพื่อใหการแขงขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียนดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ ดังนี ้

คณะกรรมการอำนวยการ 

  นายประจวบโชค  สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจน ี เหลืองวัฒนนนัท รองผูอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักด์ิ รองผูอำนวยการ   กรรมการ 
  วาท่ี ร.ต.สมรักษ แทนลาน รองผูอำนวยการ   กรรมการ  
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผูอำนวยการ   กรรมการ 
  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทรสนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายปล้ืม ปรีชา   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 
  นายธีระวฒัน เพ็ชรวาร ี  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 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
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  นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอรยิา  กันทะวงค  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู    กรรมการ 
  นายเสกสรรค สุขมา  ครู    กรรมการ 

  นายภูวดล สำลี         คร ู    กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครู    กรรมการ 

  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     กรรมการ    

นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน คร ู    กรรมการ    
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการ  
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ  

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ 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 พันธุสวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวสุรีย ทนคง  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาส จันทรมณี คร ู    กรรมการ 
  นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร วงศจีน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวจุฑาทิพ ดีละมาย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิรินภา มุลาลินน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 



-๓- 

 

  นางสาวปรยีารัตน สนิทไชย คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพัชรินทร โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภรติา โอชารส  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวเมธาวี จันทรประภา ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายพิทยา ขุนนอย  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 

  นายธวัช วงศสุวัฒน  คร ู    กรรมการและเลขนุการ 

สีมวง 

นางจิตรีย รุงวัฒนาวุฒิรักษ ครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหนาคณะสี 
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย  คร ูชำนาญการ   รองหัวหนาคณะสี 

  นางปาริชาติ ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  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 กิ่งพุฒ ิ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวอาภรณ สายจันดี   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนาฏศิลป คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
  นายปราณรณ กาญจนากร คร ู    กรรมการ 
  นายฉัตรดาว ฉันทะ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวพิชามญชุ กุศล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา นาคกล่ัน 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 ชนชนะชัย คร ู    กรรมการ 
  นางนปภา ไตเปนสุข  คร ู    กรรมการ 
  นายพรพิชิต พันธบัวหลวง  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวพัชรี บัวอาจ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายภูวดล สำลี   ครู    กรรมการและเลขนุการ 
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สีแดง 

  นางสาวชญาภา ลีวรรณ  คร ูชำนาญการ   หัวหนาคณะสี 
นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    รองหัวหนาคณะสี 

  นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางอารีวรรณ แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวพิมพธาดา จำนงคบุญรัตน ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  นางสาวนัฏฐาภรณ ใหญยอด คร ู    กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน ไวยบุร ี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกัลยพัตร เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาววิจิตรา ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
  นายวันเฉลิม อุลิต  คร ู    กรรมการ 
  นายเทอดศักด์ิ เปาลิวัฒน  คร ู    กรรมการ 
  นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    กรรมการ 
  นายพีระศิลป เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวประดับภรณ กันหาจันทร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวนุชาภา สงสวัสด์ิ  คร ู    กรรมการ 
  นางสาววิชญาพร อุนม ี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวศิรวิรรณ โอริส  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวญดา แกวพาณิชย  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปรยีาภัทร ดีสวัสด์ิ คร ู    กรรมการ 
  นางสาววรรณสิริ นาคเรือง คร ู    กรรมการ 
  นางสาวทิพยสุดา ทองมี  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายกันตภณ วาทะพุกกณะ ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู    กรรมการและเลขนุการ 
 

สีฟา 

  นางสาวพิมพสุภา ทรัพยอยู คร ู    หัวหนาคณะสี 
  นายปล้ืม ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองหัวหนาคณะสี 
  นางสุดาพร ยิ้มสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
  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 
  นางสาวอรยิา กันทะวงค  คร ูชำนาญการ   กรรมการ 
  นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง คร ู    กรรมการ 
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  นายศิวกร กรึงไกร  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  คร ู    กรรมการ 
  นายชยกร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักด์ิ 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    กรรมการและเลขนุการ 

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    กรรมการและเลขนุการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๓. กีฬาบาสเกตบอล 

  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายปราณรณ  กาญจนากร คร ู    รองประธานกรรมการ 

  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการและเลขนุการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอลตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

๔. กีฬาเซปกตะกรอ 

  นายธีระวฒัน เพ็ชรวาร ี  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นายธรรมนญู ระวงัใน  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  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 
หนาท่ี    ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาเปตองตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
 

๗. กีฬา E-Sport 

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

๘. กรีฑา 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวฒัน  เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขนุการ 
  กรรมการนักเรียน ๖ คน 
หนาท่ี   ๑. จัดทำสนามกรีฑาใหพรอมเพื่อใชในการแขงขัน 
           ๒. ดำเนินการจัดการแขงขันและตัดสินกรีฑาตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

๙. กีฬาพื้นบาน 
 

  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวฒัน  เพ็ชรวารี  ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการและเลขานุการ 



-๗- 

 

หนาท่ี   ๑. ดำเนินการจัดการแขงขันกีฬาพื้นบานตามรายการในสูจิบัตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย   

คณะกรรมการฝายจัดและตัดสินขบวนพาเหรด 

  นายศักรินทร วงษแหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นายปล้ืม ปรีชา   คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละหมาย ครู    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  กิ่งพุฒ ิ  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

นายภานุพันธ จันทรหอม  คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครู    กรรมการ 

นายนัฐวุฒิ สายันต  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันการเตนแอโรบิคตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการตัดสินลีดเดอร 

  นางสาวสมาพร สมสืบ  ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  นางกันตฤทัย พันธุสวัสด์ิ  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             ครู    กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาส  จันทรมณี    คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภรติา  โอชารส  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี    ๑. ตัดสินการแขงขันกองเชียร ตามเกณฑท่ีกำหนดพรอมเรียงลำดับสงกรรมการประเมินผล 

คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี 

  นายประสพชัย  แนประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  นายรัชชุพงษ  แกวจันทร  คร ูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
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  นางสาวกฤติญา ทองประวัติ คร ู    กรรมการ 
  นางทุเรียน  ไวยบุร ี  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 
  นายธรรมนญู  ระวังใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงษ  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 
  ลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว     กรรมการ 
  นายธีระวฒัน  เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี    ๑. จัดต้ังเต็นทอำนวยการและสถานท่ีในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑา 

 ๒. จัดต้ังกระถางดับเพลิง สถานท่ีและบริเวณตาง ๆ ใหเหมาะสมและสวยงาม 
 ๓. จัดต้ังโตะ เกาอี้ เต็นทอำนวยการใหเพียงพอ 

คณะกรรมการพิธีเปด - ปด การแขงขันกรีฑา 

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

คณะกรรมการรับรายงานตัว 

นายเสกสรรค สุขมา  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นายทรรศนันท  อุดมฤทธิ์  ครู    รองประธานกรรมการ 
  นางสาวนุชาภา สงสวัสด์ิ  คร ู    กรรมการ 

  นางทุเรียน  ไวยบุร ี  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวปทมา กรีถาวร  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวชุลีกร วงศจีน  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง  ครู    กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย คร ู    กรรมการ 
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  นางสาวพัชรินทร  โพธิ์ทอง ครู    กรรมการ 

  นางสาวธนารักษ  ไกรสมโภชน ครูอัตราจาง   กรรมการ 
นายสุทธิพงษ  มูลอาษา  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. รับรายงานตัวนักกรฑีาท่ีเขารวมการแขงขัน บริเวณเต็นทรับรายงานตัว 
๒. จับฉลากลูวิ่งของนักกรีฑาท่ีเขารวมแขงขันกรฑีาตามสูจิบัตร และใหนักกรีฑาแตงชุดท่ีใชในการวิ่ง    
ไดอยางสะดวก 

           ๓. จัดหานักเรียนตัวแทนสีละ ๑ คน ในการนำตัวนักกรีฑามาสงยังจุดปลอยตัว 

คณะกรรมการประจำเสนชัย 

จาสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู    ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครู    รองประธานกรรมการ 
  นางจุไรภรณ พงษไชย  คร ู    กรรมการ  
  นายศิวกร  กรึงไกร          ครู    กรรมการ 
  นายเกียรติศักด์ิ  กันนิดา  คร ู    กรรมการ 

นายธวัช  วงศสุวัฒน  คร ู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน  ลงผิว  คร ู    กรรมการ 

  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 

นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

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

คณะกรรมการปลอยตัวนักกรีฑา 

  นายธีระวฒัน เพ็ชรวาร ี  คร ูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

หนาท่ี   ๑. ดำเนินการปลอยตัวนักกรีฑาใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามสูจิบัตร 

คณะกรรมการบันทึกผลการแขงขัน 

นางสาวรัตนาภรณ กาญจนพัฒน ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน ศิลาแยง คร ู    รองประธานกรรมการ 

 นายสมพร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย ชูพงษ  ครู    กรรมการ 

นางสาวศิรวิรรณ  โอริส  ครู    กรรมการ 

  นางสาวปรยีาภัทร  ดีสวัสด์ิ คร ู    กรรมการ 
  นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการและเลขนุการ 
หนาท่ี   ๑. บันทึกผลการแขงขันกรีฑาในแตละรายการตามสูจิบัตร และบันทึกคะแนนเพื่อรวมคะแนนและ 

สรุปผลการแขงขันในแตละประเภทตาง ๆ กับฝายกรรมการดวยและสงฝายประชาสัมพันธประกาศให
นักเรียนทราบ 
 



-๑๐- 

 

คณะกรรมการกำกับลูว่ิง 

  นายรัชชุพงษ แกวจันทร  ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  นายธีระวฒัน  เพ็ชรวารี  ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการ 
  นางสาวภิรมยพร ใจหนักแนน คร ู    กรรมการ 
  นางวรรณวรางค  ทนงสุทธิ์ คร ู    กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผูชวย    กรรมการ 
  นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  วาท่ีรอยตรีฮาซัน เดชเสถียร ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี   ๑. สำรวจความเรียบรอยของลูวิ่งตามจุดตาง ๆ 
           ๒. จัดนักกรีฑาเขาตามจุดเริ่มตนและจุดตอ 
           ๓. กำกับลูวิ่งใหถูกตัวและเปนผูช้ีแจงในลูวิ่ง 

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย  ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ   
 นายปล้ืม  ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายภูวดล สำลี   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 
 นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางช่ัวคราว           กรรมการ 

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

คณะกรรมการฝายบันทึกภาพ 

 นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  ครู                     ประธานกรรมการ    
 นายเศรษฐลักษณ สุขสงวน คร ู    รองประธานกรรมการ     

  นายพิทยา ขุนนอย  ครูผูชวย    กรรมการ 
            นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ                      



-๑๑- 

 

หนาท่ี  ๑. บันทึกภาพกิจกรรมการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการจัดถวยรางวัล 

 นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ ์ คร ู    ประธานกรรมการ   
นางสาวปรยีารัตน  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 นาคกล่ัน คร ู    ประธานกรรมการ   
นางสาวกัญญา อินทรกอง  คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาววิจิตรา  ออนสกุล  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดพิมพเกียรติบัตรใหกับนักกีฬาและกรีฑาแตละประเภท 

คณะกรรมการฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

  นางสาวอรยิา  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. จัดการน้ำด่ืมแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีตลอดระยะเวลาการแขงขัน 
            ๒. จัดน้ำด่ืมบริการแกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 
          ๓. จัดหานักเรียนชวยบริการน้ำด่ืม 

คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 นางสาวภิรมยพร  ใจหนักแนน คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละมาย  คร ู    รองประธานกรรมการ                        
 นางสาวบุญเรือง  สังฆศุข       ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 นายธรรมนญู ระวงัใน  ครูอัตราจาง   กรรมการ 

  นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ  ครูผูชวย    กรรมการ 



-๑๒- 

 

  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  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 
 นายปรีชา อยูคง   ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการ 
 นักศึกษาวิชาทหารท่ีไดรับมอบหมาย 
 จาสิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ  

หนาท่ี   ๑. ดูแลรักษา ความปลอดภัย บริเวณท่ัวโรงเรียนตลอดกิจกรรมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
     

คณะกรรมการดุริยางค 

  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ
  นางสาวภรติา  โอชารส  คร ู    รองประธานกรรมการ 
  นายอดิศวร ขจรโชติพงศ  ลูกจางช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ
  นักเรียนชุมนุมดุริยางค 
หนาท่ี   ๑. ควบคุมวงดุริยางคบรรเลงในพิธีเปด - ปด การแขงขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร คร ู    ประธานกรรมการ       
นางวรรณวรางค ทนงสุทธิ ์ คร ู    รองประธานกรรมการ 

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

    ท้ังนี้  ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิด
ผลดีแกทางราชการ 

ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๕   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
  
 

(นายประจวบโชค  สรอยสม) 
ผูอำนวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ๑” 



กำหนดพิธีเปดปดและปดการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียน (กีฬาสี) 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันเสาร ท่ี  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบางปะอิน   “ ราชานุเคราะห ๑ “  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

๐๖.๓๐ น.   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสีพรอมกันท่ีจุดกำหนด ณ สี่แยกไฟแดงลานจอดรถตรงขามเทศบาล         

บางปะอิน 

๐๗.๐๐ น.   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสีเดินออกจาก  เทศบาลตำบลบางปะอิน 
๐๘.๐๐ น.   - ผูมีเกียรติ คณะกรรมการจัดการแขงขันพรอมกันท่ีปะรำพิธี 
 - ประธานในพิธีเปดมาถึงบริเวณปะรำพิธี  (น่ังพักผอน) 
๐๘.๑๕ น.   - เชิญประธานข้ึนรับขบวนพาเหรดนักกีฬา 

   - ขบวนพาเหรดนักกีฬาแตละสีเดินพาเหรดเขาสูสนามผานประธานในพิธีแตละแถวพรอมกัน                           

ตามจุดท่ีกำหนด 
 - เชิญประธานข้ึนแทนรับความเคารพ (เพลงมหาฤกษ) (นายณัฐภณ ดวงทาวเศษ ผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา) 

 - ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานจัดการแขงขัน (นายประจวบโชค สรอยสม ผูอำนวยการโรงเรียน

บางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑”) 

 - ผูแทนนักเรียน ผูแทนนักกีฬาเชิญธงชาติ (เพลงชาติ) ธงโรงเรียน  ธงคณะสี  ข้ึนสูยอดเสา   

(เพลงกราวกีฬา) ) 

 - นักกีฬาอาวุโสนำกลาวคำปฏิญาณ 

 - นักกีฬาดีเดนนำคบเพลิงเขาสูสนาม 

 - นักกีฬาและกองเชียรแยกเขาสูจุดท่ีกำหนดไวของแตละส ี

๐๙.๐๐ น.   - การแสดงชุดท่ี ๑ สมานฉันทนองพ่ี ราชาวดีรวมใจ 

๐๙.๓๐ น.    - เริ่มการแขงขันกรีฑา 

๑๒.๐๐ น.    - พักรับประทานอาหาร 

๑๓.๐๐ น.    - เริ่มทำการแขงขันกองเชียรและแขงขันเชียรลีดเดอร 

๑๔.๓๐ น.    - ประธานในพิธีปดมาถึงบริเวณปะรำพิธี (ผูอำนวยการประจวบโชค สรอยสม) 

 - เชิญประธานข้ึนแทนรับความเคารพ ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ 

 - ประธานจัดการแขงขันกลาวรายงานและสรุปการแขงขัน 

 - ประธานมอบรางวัล (การแขงขันกีฬาและกรีฑาทุกประเภท) 

 - ประธานในพิธีกลาวคำปราศรัยและกลาวปดการแขงขัน 

 - ผูแทนนักกีฬาเชิญธงสี ธงโรงเรียนลงจากยอดเสา 

 - ดุริยางคบรรเลงเพลงกราวกีฬา 

 - ผูแทนนักกีฬาเชิญธงลงจากยอดเสา 

 - ดุริยางคบรรเลงเพลงชาติ 

๑๕.๓๐ น  - เสร็จสิ้นการแขงขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนบางปะอิน  “ ราชานุเคราะห ๑” 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เพลงสามัคคชีุมนุม 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 


