คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ที่ ๒๑๒ / ๒๕๖๒
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน “เนชัน่ แมน – สพฐ.ฟุตซอลลีก” รุนอายุ ๑๗ ป
ตามที่ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเปนเจาภาพจัดการแขงขัน“เนชั่นแมน – สพฐ.ฟุตซอลลีก” รุนอายุ
๑๗ ป ประจําป ๒๕๖๒ ในวันศุกรที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นั้น เพื่อใหการดําเนินงาน
ไปดวยความเรียบรอย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการแขงขัน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
นางปานทิพย
สุขเกษม
กรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นางสาวภรณกมนส
ดวงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนํา ดูแล ประสานงานอํานวยความสะดวก ใหการดําเนินงานใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
นางสาวภรณกมนส
ดวงสุวรรณ
ประธานกรรมการ
นางสาวจิรา
จั่นเล็ก
รองประธานกรรมการ
นางสาวอัญชิสา
เหมทานนท รองประธานกรรมการ
นางสาวมณทิพย เจริญรอด
กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการ
นางสาวภัทรนุช คําดี
กรรมการ
นางนลินพร สมสมัย
กรรมการ
นางสาวรัตยา รางกายดี
กรรมการ
นางสาวชลิตา บุญรักษา
กรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ
กรรมการ
นายสุมังครัตน โคตรมณี
กรรมการ
นายณรงค
หนูนารี
กรรมการ
นายชัยวัฒน ผองสังข
กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสอาด
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ
นายภาคภูมิ แกวเย็น
กรรมการ
วาที่รอยตรีประจักษ จอมทอง กรรมการและเลขานุการ
นายนิพนธ
พจนสุวรรณชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ประชุ ม ปรึ ก ษา หารื อ วางแผนดํ าเนินงาน กําหนดบุคคลรับ ผิดชอบหนาที่ตางๆ แกไขปญ หาให
คําแนะนํา และติดตามการดําเนินงาน สําเร็จลุลวงไปดวยดี

๓. คณะกรรมการประสานงาน
วาที่รอยตรีประจักษ
จอมทอง
ประธานกรรมการ
นายณรงค
หนูนารี
กรรมการ
นายนิพนธ
พจนสุวรรณชัย กรรมการ
นายสุมังครัตน โคตรมณี
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ
นายภาคภูมิ แกวเย็น
กรรมการ
นายชัยวัฒน ผองสังข
กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสอาด
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประสานกับทุกฝาย ใหการดําเนินการจัดการแขงขันเปนไปดวยความเรียบรอย
๒. ตอนรับและดูแลความเรียบรอย ตลอดการดําเนินงาน
๔. คณะกรรมการจัดการแขงขัน
วาที่รอยตรีประจักษ
จอมทอง
ประธานกรรมการ
นายนิพนธ
พจนสุวรรณชัย กรรมการ
นายณรงค
หนูนารี
กรรมการ
นายภาคภูมิ แกวเย็น
กรรมการ
นางสาวพรวลี สุขสอาด
กรรมการ
นายชัยวัฒน ผองสังข
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ
นายประยูร
เสาวดี
กรรมการ
นายสุมังครัตน
โคตรมณี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดและกําหนดการแขงขัน
๒. ดําเนินการและควบคุมการจัดการแขงขันใหเปนไปตามกําหนดการ
๓. ประสานงานกับทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ
๕. คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
นางปานทิพย
สุขเกษม
ประธานกรรมการ
วาที่รอยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวนฤมล รับสง
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ กรรมการ
นายสัณห
พินิจมณีรัตน กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. วางแผน ปองกัน ควบคุม รักษาความสงบใหเรียบรอย
๒. ติดตอขอกําลังเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ดูแลความเรียบรอย
๖. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์
กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ
สรอยเงิน
กรรมการ
นายนิธิภัทร สรอยเชื้อดี
กรรมการ
นาวสาวจีญาพัชญ
แกมทอง
กรรมการ
นางสาวศิริมา
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและของวางตอนรับเจาหนาทีแ่ ละนักกีฬา

๗. คณะกรรมการสถานที่การแขงขัน
นายธรรมนูญ
สวนสุข
ประธานกรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการ
นายสาธิต
แกวศรีทัศน กรรมการ
นายสัณห
พินิจมณีรัตน
กรรมการ
นักพัฒนา
กรรมการ
นายสุมังครัตน
โคตรมณี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเวที โซฟารับแขก แจกันดอกไม โตะเกาอี้ตอนรับนักกีฬา ผูควบคุมทีมและคณะกรรมการตัดสิน
๒. จัดสนาม ตีเสนทาสี ใหอยูในสภาพพรอมในการแขงขัน
๓. จัดโตะหมูวางถวยพระราชทาน พรอมทั้งประดับตกแตงใหสวยงาม
๘. คณะกรรมการพยาบาล
นางสาวจุฑารัตน
เกาะหวาย
ประธานกรรมการ
นางสาวอาภาพร ภิระบรรณ
กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ
สรอยเงิน
กรรมการ
นางสาวกุลยา บูรพางกูร
กรรมการ
นายศักรินทร
ศรีตระกูล
กรรมการ
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณการรักษาพยาบาล และยาสามัญ ใหเพียงพอ
๒. ดูแลนักกีฬาที่เจ็บปวย และประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙. คณะกรรมการการเงิน

นายสมชัย
กองศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร
แพทยรัตน
กรรมการ
นางสิรกิ าญจน ธีรมงคล
กรรมการ
นางสาวศศิธร เมืองมูล
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร
กรรมการ
นายศิรวิชญ ประยูรวิวัฒน กรรมการ
นางทัศนีย
วงคเขียว
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจายเงินในการจัดการแขงขัน
๒. จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย ทีเ่ บิก สพฐ.

๑๐. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
นายสุวิท
ปนอมร
นายปวิตร
สมนึก
นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย กรรมการ
นายสุริยา
นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ
นายกําพล
นายวัชระ
เตงเจริญสุข กรรมการ
นายภาคภูมิ
แกวเย็น
หนาที่ ๑. ถายภาพนิ่งและวีดีทัศนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
๒. จัดติดตั้งเครือ่ งเสียงเพื่อการใชงานในสนามแขงขัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
ทรัพยเฮง
กรรมการ
จางจะ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๑. คณะกรรมการประชาสัมพันธ
นางมลิวรรณ
อันพิมพ
นางสาวลาวัลย
คงแกว
นางสาวเมทิตา ชัยมา
กรรมการ
นายชนินทร
นายนักขตฤกษ ภูระหงษ
กรรมการ
นายนพดล
นายชัยวัฒน
ผองสังข
หนาที่ ประชาสัมพันธขาวสารและเปนพิธีกรในวันแขงขัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
บัวแจง
กรรมการ
คําพร
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒. คณะกรรมการพิธีเปดการแสดงและวงโยธวาทิต
นางสาวชลิตา
บุญรักษา
ประธานกรรมการ
นายจักรกฤษณ
ชัยปราโมทย กรรมการ
นางนวรัตน
นาคะเสนียกลุ กรรมการ
นางสาวภัทรนันท
แดนวงศ
กรรมการ
นายสาธิต
แกวศรีทัศน กรรมการ
นายรุงรดิศ
จันทรจําปา
กรรมการ
นายชัยวัฒน
ผองสังข
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ดูแลจัดเตรียมการแสดงในพิธีเปด
๒. ประสานงานคณะคณะกรรมการดําเนินงานในการแขงขัน
๑๓. คณะกรรมการประมวลผลการแขงขัน
นางสาวพรวลี
สุขสอาด
ประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน
ผองสังข
กรรมการ
นางสาวสมฤดี
เจียรสกุลวงศ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําการประเมินผล รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

