
 
 

 
  

 ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี ๕๙๓ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำเบญจสิริ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

     ตามที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ได้รับมอบหมายจากสหวิทยาเขตเบญจสิริ ให้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเบญจสิริ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ณ โรงเรียน
สิริรัตนาธร เพื่อให้การแข่งขันกีฬาด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา๒๗ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี ้
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
  นางวรรณี  บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ 
  นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์ รองประธานกรรมการ 

นางทองกราว  เสนาขันธ์ กรรมการ 
นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศรี        กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ให้ค าแนะน าดูแลประสานงานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความ   
          เรียบร้อยเหมาะสม 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
  นางปานทิพย ์  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
  นายพิราม  ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 
  นางพรพรรณ   ยวดย่ิง  รองประธานกรรมการ 
  น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายปุ้ย   คงอุไร  กรรมการ นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล   ชูกะวิโรจน์  กรรมการ นางจุฑามาศ วานิชชัง  กรรมการ 
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น  กรรมการ 
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายสมจิตร์     แพทย์รัตน์ กรรมการ    นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
  นายณรงค์  หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ  
  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 



-๒- 

หน้ำท่ี   ประชุมปรึกษา หารอืวางแผนด าเนินงาน ก าหนดบคุคลรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ แก้ไขปัญหา 
            ให้ค าแนะน า และติดตามการด าเนินงานส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
๓. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 

นายณรงค์  หนูนารี             ประธานกรรมการ 
  นายนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย รองประธานกรรมการ 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ 
นายภาคภูมิ       แก้วเย็น           กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายก าพล จางจะ  กรรมการ  นักศึกษาฝกึสอนกลุม่สาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
  นางพรพรรณ  ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑.  จัดหาตัวนักกีฬาแต่ละประเภทตามจ านวนทีก่ าหนด 

๒.  ด าเนินการและควบคุมจัดการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามก าหนดกติกา 
๓.  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

แยกเป็นดังน้ี 
  ๓.๑ กีฬำวอลเลย์บอล  
   นายณรงค์ หนูนาร ี  หัวหน้า            
  นายธนากร วงศ์มิตรแท ้ ผู้ช่วย   กรรมการนกัเรียน ผู้ช่วย 
  ๓.๒ กีฬำฟุตบอล 
    นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า                
  นายประยรู    เสาวดี  ผู้ช่วย   กรรมการนกัเรียน ผู้ช่วย 
 ๓.๓ กีฬำบำสเกตบอล 
    นายนิพนธ์      พจนสุวรรณชัย  หัวหน้า               
  นายภาคภูมิ      แก้วเย็น  ผู้ช่วย   กรรมการนกัเรียน ผู้ช่วย 
  ๓.๔ กีฬำตะกร้อ 
     นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ หัวหน้า                
  นายภาคภูมิ      แก้วเย็น  ผู้ช่วย   กรรมการนกัเรียน ผู้ช่วย 
๔. คณะกรรมกำรประสำนงำนขบวนพำเหรด 
  นายพิราม      ภูมิวิชิต   ประธานกรรมการ 
  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์   รองประธานกรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 

  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้คะแนนและตัดสินการแข่งขันขบวนพาเหรด  
 ๒. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๓. สรุปรวบรวมผล 
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๕. คณะกรรมกำรประสำนงำนเชียร์ลีดเดอร ์
  นางนวรัตน์    นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
  น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ    น.ส.อรณัท รัตนอ าภา กรรมการ  
  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
๖. คณะกรรมกำรประสำนงำนกองเชียร์ 
  นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ 
น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตมั่น กรรมการ 
  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ให้คะแนนและตัดสินการประกวดกองเชียร์อย่างใกล้ชิดเพื่อความเป็นธรรม 
 ๒.  ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 ๓.  สรุปรวบรวมผล 
๗. คณะกรรมกำรประสำนงำนลีดแดนซ์ 
   นางพรพรรณ ยวดย่ิง  ประธานกรรมการ 
   น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ 
  น.ส.ชลิตา บุญรกัษา กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จับเวลากจิกรรมทั้ง ๒ รายการและรายงานเมื่อแตล่ะคณะแสดงเสรจ็สิ้นลงโดยการประกาศออกอากาศ 
๘. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรด ำเนินกำร 
    นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  ประธานกรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 

คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 
   น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ประสานงานการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนและโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๙. คณะกรรมกำรวงโยธวำทิต 
  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  รองประธานกรรมการ 
นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย์  กรรมการ นายรุ่งรดิศ จันทรจ์ าปา กรรมการ  
  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดเตรียมวงโยธวาทิตส าหรบับรรเลงในวันเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา    
๑๐. คณะกรรมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย     
  นายพิราม  ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
   นายเพชร  สาระจันทร ์ รองประธานกรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
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นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ  
   นายศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   วางแผน ป้องกัน  ควบคุม  รักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
  นางจุฑามาศ  วานิชชัง  ประธานกรรมการ 
  น.ส.เสาวลกัษณ์  สันติธรรมเมธี รองประธานกรรมการ 
  นางพรพรรณ  ยวดย่ิง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  จัดเตรียมยา ดูแลให้การปฐมพยาบาลแก่นักกีฬาและนักเรียนที่เจบ็ป่วย 
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
  นางพรพรรณ  ยวดย่ิง    ประธานกรรมการ 
  น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์  รองประธานกรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
  น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี จัดเตรียมและประสานงานแจกจ่ายอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่ 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

นายสุวิท  ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายธรัตน์ บัลลังค์โพธ์ิ       กรรมการ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ  
นายสมุฎฎ์ ภาษาดี            กรรมการ  
  นายปวิตร  สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ถ่ายภาพน่ิงและวีดิทัศน์สรุปประมวลภาพเพือ่เผยแพร่โครงการ 
๑๔. คณะกรรมกำรกำรเงิน  
  นางนภัสสรณ์      เกียรติอภิพงษ์        ประธานกรรมการ 

นายสมจิตร์         แพทย์รัตน์       รองประธานกรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์     กรรมการ  น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน   กรรมการ 
  นางทัศนีย์        วงค์เขียว       กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของโรงเรียนเพื่อเก็บเงินแยกส่วนเพื่อน าเงินมาใช้จ่าย 

   ในงานกีฬาเบญจสริิ  ตามวัตถุประสงค์ 
         ๒. จัดท าบญัชีรายรบั-รายจ่ายที่ได้รับและสรปุรายงานตอ่คณะกรรมการด าเนินการ 
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๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพัสด ุ
  นายปุ้ย  คงอุไร  ประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน   กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
  นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการเบกิจ่ายเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรม 

๑๖. คณะกรรมกำรประเมินผล 
   นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ   
   นายสุชาติ  รัตนเมธากรู  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี  ประเมินผลการแข่งขัน รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเป็นรปูเล่มเสนอต่อโรงเรียน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

              
      (นางวรรณี   บุญประเสริฐ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


