
 
 

 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี 315 /2556  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

 
   ตามที่ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2556    

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้การแข่งขันกีฬาด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  รองประธานกรรมการ 

นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ 
นางสุนิดา                    เดชะทัตตานนท์       กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยเหมาะสม 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 นางสุนิดา                    เดชะทัตตานนท์    ประธานกรรมการ 
 นางสาวฝนทอง    ศิริพงษ์            รองประธานกรรมการ 
นางสาวลักษณา  อังกาบสี          กรรมการ นางล าพอง พูลเพิม่  กรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นางสาวภัทรนุช  ค าดี  กรรมการ 
นางสาวนิภาพรรณ อดลุย์กิตติชัย กรรมการ นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว   กรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ่    กรรมการ นางสาวมณทิพย ์เจริญรอด กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ นางปภาดา ทรัพยส์รลั กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ 
นายนิพล ทรัพยส์รลั กรรมการ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงค์   กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นางสาวจริา     จั่นเล็ก  กรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ 
นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 



นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ  
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ประชุมปรึกษา หารอืวางแผนด าเนินงาน ก าหนดบคุคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา 
            ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
3.คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 
  นางทองกราว เสนาขันธ์  ประธานกรรมการ 

ว่าที่ร้อยตรหีญงิกมล   ชูกะวิโรจน์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ์ กรรมการ นางสาวอรวรรยา  ภาคค า  กรรมการ 
นาวสาวอาภรณ์   ผาลา  กรรมการ นางสาวชลิตา     บุญรักษา กรรมการ  
นายเล็ก      สินวิชัย            กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ประสานงานกับทกุฝ่าย ใหก้ารด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
          2. ต้อนรับและดูแลความเรียบร้อยตลอดการด าเนินงาน 
4. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขัน 

นายณรงค์ หนูนารี            ประธานกรรมการ 
  นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ 
นายนิพล          ทรัพย์สรลั กรรมการ นางปภาดา ทรัพยส์รลั กรรมการ 
นายภาคภูมิ       แก้วเย็น          กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ  นักศึกษาฝกึสอนกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    1.  จัดประเภทและก าหนดการแข่งขัน 

 2.  ด าเนินการและควบคุมจัดการแข่งขันใหเ้ป็นไปตามก าหนดกา 
 3.  ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
 4.  ตัดสินกีฬาที่ก าหนด 

5.  คณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย     
  นายพิราม ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
นางอุษณีษ์ อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการ นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ 
นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงค์   กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    1.  วางแผน ป้องกัน  ควบคุม  รักษาความสงบเรยีบร้อย 

 2.  ประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือสารวัตรทหารเพื่อปฏิบัตหิน้าที่ดูแลความ   
เรียบร้อยตลอดการด าเนินงาน 



6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดขบวนพำเหรด 
  นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์            ประธานกรรมการ 

นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร กรรมการ    นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์   กรรมการ 
นางสาวจริา จั่นเล็ก กรรมการ   นายสุเนตร ศรีใหญ ่     กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงค์ กรรมการ   นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    1. ด าเนินการจัดขบวนพาเหรด มีความสวยงาม และความเรียบร้อย 

 2. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดขบวนพาเหรด ตรงตามเวลา  
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงพิธีเปิด 

นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงค์   กรรมการ นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการ  
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    1. ด าเนินการจัดรูปแบบการแสดงพิธีเปิด  มีความสวยงาม และความเรียบร้อย 

 2. ประสานงานคณะสีและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จัดการแสดงพิธีเปิดตรงตามเวลา 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ีสนำม 

นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก         สินวิชัย            รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑลี  เจษฏาวัลย์ กรรมการ         นักการภารโรงทุกคน       กรรมการ  
นายศุภกิจ    หนองหัวลิง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    1. จัดต้ังเต้นท์คณะสี จัดเวทผีูกผ้า ประดบัธงสี ธงชาติ โซฟารับแขก  แจกันดอกไม้  
     พัดลม  โต๊ะเก้าอี้  ฆ้อง  
           2. จัดสนามตีเส้นทาสีให้อยู่ในสภาพ  เรียบร้อย สวยงาม สนามกีฬาโรงเรียน  
  3. เขียนป้ายข้อความติดบนเวท ี
                   

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
วชิรธรรมเกมส์  2013 

27-28 พฤศจิกำยน 2556 
9. คณะกรรมกำรตัดสินและผู้ชี้ขำด 
  นายณรงค์ หนูนาร ี  ประธานกรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ    นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย  กรรมการ     



นายนิพล    ทรัพยส์รลั กรรมการ    นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์  กรรมการ    
นางปภาดา ทรัพยส์รลั กรรมการ    นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ์          กรรมการ 
นายภาคภูมิ  แก้วเย็น  กรรมการ    นายก าพล จางจะ             กรรมการ                       
นายประยรู เสาวด ี  กรรมการ     นางพรพรรณ     ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำท่ี 1. ให้การตัดสินและเป็นผู้ช้ีขาดในการแข่งขันทุกประเภท ด้วยความยุติธรรม 
           2. ดูแลการแข่งขัน ตรงต่อเวลา ตามก าหนดการ 
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเหรียญและถ้วยรำงวัล 
  นางพรพรรณ ยวดย่ิง  ประธานกรรมการ 
  นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ์  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอรสา  ชาติรัมย์ กรรมการ นางสาวเกวล ี บุญบา  กรรมการ 
นางสาวพรรณิภา สีลาโส  กรรมการ นางสาวอรณัท รัตนอ าภา กรรมการ    
นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ          นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1.จัดเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ใหส้วยงามเพียงพอและเหมาะสม ควบคุม การมอบ 
   และรับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล  
11.คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรและพยำบำล 
  นางจุฑามาศ วานิชชัง   ประธานกรรมการ 
  นางสาวเสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุกญัญา  ซาซิโย    กรรมการ      นางสาวลักษณา อังกาบส ี   กรรมการ  
นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ นางสาววราลี     สินธุวา    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   1. จัดเตรียมยา ดูแลให้การปฐมพยาบาลแก่นักกีฬาและนักเรียนทีเ่จบ็ป่วย 
12.คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  รองประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ           กรรมการ      นายสิทธิชัย     มาโนชกุล กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข     กรรมการ      นายภาคภูมิ     แก้วเย็น        กรรมการ 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ      กรรมการ      นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์  กรรมการ  
นายสมุฎฎ์ ภาษาดี           กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ถ่ายภาพน่ิงและวีดิทัศน์สรปุประมวลภาพเพื่อเผยแพร่โครงการ 
          2. จัดติดต้ังเครื่องเสียง   
13.คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ ์
  นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
  นายเพชร    สาระจันทร์     รองประธานกรรมการ 
นางพิมพส์ุภัค  บุปผา กรรมการ  นายณรงค์    หนูนารี    กรรมการและเลขานุการ  



หน้ำท่ี 1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเป็นพิธีกรในวันแข่งขันทั้ง 2 วัน 
14. คณะกรรมกำรกำรเงิน  
  นางนภัสสรณ์      เกียรติอภิพงษ์        ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์    แพทย์รัตน์                 รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักค์วงษ์     กรรมการ  นางสาวสุวรรณี  พิริยะประทาน   กรรมการ 
นางทัศนีย์        วงค์เขียว       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี 1. ประสานงานกบัฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนเพื่อเกบ็เงินแยกส่วนเพื่อน าเงินมาใช้จ่าย 

   ในงานกีฬาสี  ตามวัตถุประสงค์ 
2 .จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ได้รับและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

15.คณะกรรมกำรวงโยธวำฑิต 
  นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ รองประธานกรรมการ 
นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ าปา กรรมการ    นางกุณฑลี      เจษฎาวัลย์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   1.จัดเตรียมวงโยธวาฑิตส าหรบับรรเลงในวันเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา 
16.คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
  น.ส.ศิรพิร โกมารกุล ประธานกรรมการ 
  นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข รองประธานกรรมการ 
น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ กรรมการ นางรัชณีย ์ ไฝทอง กรรมการ 
หน้ำท่ี 1. ประสานงานกบัฝ่ายธุรการของโรงเรียนเพื่อเบิกเงนิและจัดอาหารและเครื่องดืม่ให้ครทูั้ง 2 วันแข่งขัน 

2 .จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ได้รับและสรุปรายงานต่อฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ 
17.คณะกรรมกำรประมวลผลกำรแข่งขัน 
  นางสาวสารฤทธ์ิ       โพธิราช ประธานกรรมการ 
  นางสาวเสาวลักษณ์   สันติธรรมเมธี   รองประธานกรรมการ 
นางสาวภานุมาศ  ชาติทองแดง    กรรมการ  นางสาวมีนา โอษฐงาม  กรรมการ 
นางบรรจง  นาคสุวรรณ       กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
หน้ำท่ี    1.  รวบรวมผลการแข่งขัน 
  2. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจดัการแข่งขัน  
18.คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด 
  นางทองกราว เสนาขันธ์ ประธานกรรมการ 
  นายพิราม      ภูมิวิชิต               รองประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสาวอนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายอนุชา ด าแดง            กรรมการ  
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการและเลขานุการ 



หน้ำท่ี   1. ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันขบวนพาเหรด  
           2. ประสานงานฝ่ายประชาสมัพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
           3. สรุปรวบรวมผล 
19.คณะกรรมกำรตัดสินกองเชียร์และเชียรล์ีดเดอร์ 
  นางสุนิดา เดชชะทัตตานนท์ ประธานกรรมการ 
  นางณัฏฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว                      รองประธานกรรมการ 
นางเนาวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ   น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ   นางสาวสกุัญญา  ซาซโิย กรรมการ 
นางสาวภาชินี รัตนศรีปญัญะ  กรรมการ   นายทินกร พานจันทร์   กรรมการ 
นางสาวอรณัท รัตนอ าภา     กรรมการ   นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   1. ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขัน และเชียรล์ีดเดอร์ อย่ำงใกลช้ิดเพื่อควำมเป็นธรรม 
           2.  ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  3.   สรุปรวบรวมผล 
20. คณะกรรมกำรตัดสินเชียร์ลีดแดนซ์ 
   นายพิราม ภูมิวิชิต            ประธานกรรมการ 
   นางวราภรณ์ สัตยมาภากรณ์    รองประธานกรรมการ 
นางสาวสุวรรณี พิริยะประทาน   กรรมการ  นางกาญจนา สินวิชัย    กรรมการ          
นางสาวมวารี  ใจชูพันธ์   กรรมการ นางสาวสุกญัญา ชาชิโย     กรรมการ          
นางสาวมีนา โอษฐงาม กรรมการ         นางพรพรรณ ยวดย่ิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ให้คะแนนและตัดสินการประกวดกายบรหิารประกอบดนตรีอย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นธรรม 
         2.  ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
         3.  สรุปรวบรวมผล 
21.คณะกรรมกำรตัดสินกองเชียร์ 
   นางนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์   ประธานกรรมการ 
   นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์       รองประธานกรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร  กรรมการ นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางสาวจริา  จั่นเล็ก  กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงค์    กรรมการ          นางพรพรรณ     ยวดย่ิง  กรรมการแลเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ให้คะแนนและตัดสินการประกวดกองเชียร์อย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นธรรม 
          2.  ประสานงานฝ่ายประชาสมัพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
          3.  สรุปรวบรวมผล 
22.คณะกรรมกำร “บูมโรงเรียน”และ “บูมสี” 
   นางสุนิดา เดชชะทัตตานนท์ ประธานกรรมการ 

นางสาวศิริพร โกมารกุล    รองประธานกรรมการ 



นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ นายมนตร ี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ 
นางสาวภัทรนันท์ แดนวงค์   กรรมการ         นางสาวฝนทอง   ศิริพงษ์     กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  1. ให้คะแนนและตัดสินการประกวดการ “บมูส”ี, “บูมโรงเรียน” อยำ่งใกล้ชิดเพื่อควำมเป็นธรรม 
          2.  ประสานงานฝ่ายประชาสมัพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
          3.  สรุปรวบรวมผล 
23.คณะกรรมกำรจับเวลำเชียรล์ีดเดอร์,ลีดแดนซ ์
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย ประธานกรรมการ 
  นายภาคภูมิ  แก้วเย็น                รองประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ      กรรมการ            นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
หน้ำท่ี - จับเวลากจิกรรมทั้ง 3 รายการและรายงานเมื่อแตล่ะคณะแสดงเสรจ็สิ้นลงโดยการประกาศออกอากาศ 
24.คณะกรรมกำรประเมินผล 
  นางสาวฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  กรรมการ          นางสาวจริา จั่นเล็ก  กรรมการ 
นางสาวศิราภร นาบุญ  กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี   1.  ประเมินผลการแข่งขัน รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเป็นรปูเล่มเสนอต่อโรงเรียนและที่
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  28  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 
       สั่ง ณ วันที่   28  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 

                                                                          
                  (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 


