
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ที่ 129 / 2560 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย แผนงานปลูกฝังคุณธรรม
น าความส านึกในการเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างนิสัยรักศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560“ธรรมโชติเกมส์”
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นั้น เพ่ือให้กิจกรรมส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อย จึง
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และ
อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง
มอบอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ช่วยให้กิจกรรมส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1.1 นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
 1.2 นายชลิต  เชื้อเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.3 นางสาวชุติมา  สุคันธตุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.4 นางสาวณภัทร  นรสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 1.5 นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์ หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ 
 1.6 นายวีรพนธ์  เหล่าต้น  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ กรรมการ 
 1.7 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ    
2. คณะกรรมการการตัดสินกีฬา มีหน้าที่จัดการแข่งขันและตัดสินกีฬา เตรียมสนามและอุปกรณ์การแข่งขัน
ให้เป็นไปตามสูจิบัตรรายงานผลการแข่งขัน และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ด าเนินงาน
ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 2.1  กีฬาฟุตบอล 4 คน ได้แก่ 
  1)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  หัวหน้า    
  2)  นายสมคิด  พันธุมิตร   ผู้ช่วย 
  3)  นายธัญญากร  ธรรมกาย  ผู้ช่วย 
  4)  นายกณิกนันต์ สุริยกานต์  ผู้ช่วย 
 2.2 กีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ 
  1)  นายธนู   จันทร์ลอย   หัวหน้า 
  2)  นายจักรวาล  เข็มเงิน   ผู้ช่วย 
  3)  นายทรงพล ม่วงยิ้ม   ผู้ช่วย 



  
 2.3  กีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ 
  1)  นายวีรพนธ์  เหล่าต้น   หัวหน้า 
  2)  นางสาวภาคินี  พึ่งพระเดช    ผู้ช่วย 
  3)  นางสาวธิดารัตน์  แก้วบัว  ผู้ช่วย 
 2.4  กีฬาเทเบิลเทนนิส ได้แก่  
  1)  นายชัยพล  รุ่งโรจน์ธีระ  หัวหน้า 
  2)  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5  กีฬาแบดมินตัน ได้แก่ 
  1)  นายจักรวาล  เข็มเงิน   หัวหน้า 
  2)  นางสาวจินตนา ทวีระวงค์  ผู้ช่วย 

3)  นายจิรายุ  ดีรอด   ผู้ช่วย 
 2.6  กีฬาเซปักตะกร้อ ได้แก่ 
  1)  นายณัฐกานต์  บุญเสน  หวัหน้า 
  2)  นางสาวปานหทัย  มนตรีคลัง  ผู้ช่วย 
  3)  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   
 2.7  กรีฑา  ได้แก่ 
  1)  นายเจษฎา  ไพศาลธรรม  หัวหน้า 
  2)  นายชัยพล  รุ่งโรจน์ธีระ  ผู้ช่วย 
  3)  นายจักรวาล  เข็มเงิน   ผู้ชาย 
  4)  นายณัฐกานต์  บุญเสน  ผู้ช่วย 
  5)  นางสาวจินตนา  ทวีระวงค์  ผู้ช่วย 
  6)  นางสาวภาคินี  พึ่งพระเดช    ผู้ช่วย 
  7)  นางสาวปานหทัย  มนตรีคลัง  ผู้ช่วย 
  8)  นางสาวธิดารัตน์  แก้วบัว  ผู้ช่วย 
  9)  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ จัดล าดับขั้นตอน พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน เตรียมค ากล่าวรายงานในพิธี
เปิด-ปิดจัดเตรียมวงดุริยางค์ จัดขบวนพาเหรด ธง ป้าย และเตรียมแท่นรับรางวัล ประกอบด้วย   
 3.1 นายกณิกนันต์ สุริยกานต์ หัวหน้า  3.2 นายศุภโชค สาระสันต์ ผู้ช่วย 
 3.3 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ผู้ช่วย  3.4 นายทรงพล ม่วงยิ้ม   ผู้ช่วย 
 3.5 นายจักรวาล  เข็มเงิน  ผู้ช่วย 
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   มีหน้าที่ จัดสถานที่กองอ านวยการ เตรียมสถานที่ส าหรับด าเนินการพิธีเปิด-
ปิด การแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 4.1 นายนนทะกาล  ทองบุราณ หัวหน้า  4.2 นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ  ผู้ช่วย 
 4.3 นายไพฑูรย์   สายเสน ผู้ช่วย  4.4 นักการภารโรงทุกคน 
 



5. คณะกรรมการจัดท าสูจิบัตร  มีหน้าที่ จัดท าโปรแกรมการแข่งขันกีฬา จับฉลากแบ่งสาย พร้อมทั้งจัดท า
เป็นรูปเล่มแจกให้คณะสี กรรมการตัดสิน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  ประกอบด้วย 
 5.1 นายเจษฎา  ไพศาลธรรม หัวหน้า  5.2 นายชัยพล  รุ่งโรจน์ธีระ ผู้ช่วย 
 5.3 นายจักรวาล  เข็มเงิน  ผู้ช่วย  5.4 นางสาวจินตนา  ทวีระวงค์ ผู้ช่วย 
 5.5 นางสาวภาคินี  พึ่งพระเดช   ผู้ช่วย  5.6 นางสาวปานหทัย  มนตรีคลัง ผู้ช่วย 
 5.7 นางสาวธิดารัตน์  แก้วบัวดี     ผู้ช่วย  5.8 นายจิรายุ  ดีรอด 
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ จัดท าชุดการเบิกจ่ายและหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 
        6.1 นางอุบลรัตน์  จันทน์ชัย หัวหน้า  6.2 นางสาวชมพูนุท  อุยานันท์ ผู้ช่วย 
 6.3 นางสุทธิรัตน์  วิศิษฎานนท์ ผู้ช่วย  6.4 นางสาวอารี ทองประสม ผู้ช่วย  
 6.5 นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์ ผู้ช่วย  6.6 นางสาวกรกนก  โสขุมา ผู้ช่วย 

7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ จัดเตรียมให้บริการน้ าดื่มแก่คณะกรรมการผู้
ตัดสินกีฬานักกีฬา ประกอบด้วย 
 7.1 นางพเยาว์  วิศิษฎานนท์ หัวหน้า  7.2 นางสาวกรองทอง  เขียนทอง ผู้ช่วย 
 7.3 นางสุราวรรณ  หมอยาดี ผู้ช่วย  7.4 นางสุขุมาล แก้วจันทร์ ผู้ช่วย 
 7.5 นักเรียนฝึกประสบการณ์ (ปวช.) ทุกคน 
8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที ่จัดท าป้ายงาน การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประชาสัมพันธ์ก่อน
และหลังการแข่งขัน ประสานงานต่าง ๆ และประกาศในสนามระหว่างมีการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 8.1 นายศุภโชค   สาระสันต์ หัวหน้า  8.2 นายกณิกนันต์  สุริยกานต์ ผู้ช่วย 
 8.3 นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์ ผู้ช่วย  8.4 นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน ผู้ช่วย 

 8.5 นางสุกัญญา  เมฆฉาย ผู้ช่วย  8.6 นางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ผู้ช่วย 
9. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรและรางวัล  มีหน้าที่จัดเตรียมถ้วยรางวัล เตรียมเกียรติบัตรตามชนิดกีฬาที่
ก าหนด ด าเนินการมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 9.1 นางอัมพวรรณ    เมฆฉาย หัวหน้า  9.2 นางพันธ์ทิพย์    เทียมสว่าง ผู้ช่วย 
  9.3 นางสาวสุพรรษา  มาดอนคา ผู้ช่วย  9.4 นางประภาศิริ  พูนชัย ผู้ช่วย 
10. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องเสียง ควบคุมเครื่องเสียง ตลอดการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
 10.1 นายธนา กล้าเขตการ หัวหน้า  10.2 นายสราวุธ เจริญรื่น  ผู้ช่วย 
11.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที ่บันทึกภาพการแข่งขัน เหตุการณ์ต่าง ๆ ของกิจกรรมเพ่ือท า
รายงานต่อไปประกอบด้วย 
 11.1 นายสุวรรณ  ปิ่นทอง หัวหน้า  11.2 นายสราวุธ   เจริญรื่น ผู้ช่วย 
 11.3 นางสาวเบญจวรรณ  เรืองสังข์  ผู้ช่วย  11.4 นักเรียนที่รับมอบหมาย  
12. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  มีหน้าที่ ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักกีฬาและนักเรียน ส่งต่อใน
กรณีท่ีจ าเป็นเพ่ือรับการรักษาและติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
 12.1 นายทรงพล  ม่วงยิ้ม  หัวหน้า  12.2 นางสาวสมปอง  คุ้มสิน ผู้ช่วย 
 12.3 นายจักรวาล  เข็มเงิน ผู้ช่วย  12.4 นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย ผู้ช่วย 
 12.5 นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล  ผู้ช่วย 
 



13. คณะกรรมการรักษาความสงบและความปลอดภัย  มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียน กองเชียร์ และนักกีฬา
ให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีท่ีจ าเป็น ประกอบด้วย 
 13.1 นายชลิต เชื้อเพชร  หัวหน้า  13.2 นายธนู  ดีกล่อม  ผู้ช่วย 
 13.3 นายสมคิด พันธุมิตร  ผู้ช่วย  13.4 นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์ ผู้ช่วย 
 13.5 นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง ผู้ช่วย  13.6 นายยุรนันท์ ปั้นนอก ผู้ช่วย 

 14. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้าที่ สรุปผลการแข่งขัน ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย 

  14.1 นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์ หัวหน้า  14.2 นางสาวถวรรณ  จันทร์ลอย ผู้ช่วย 
  14.3 นางสาวสุณี  ภู่พานิช ผู้ช่วย  14.4 นางสาวสมรักษ์  โสขุมา ผู้ช่วย 
  14.5 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ ผู้ช่วย  14.6 นางสาวปิยนาฎ แก้วสวรรค์ ผู้ช่วย 
  14.7 นางสาวเกษมณี  พึ่งนุสนธิ์ ผู้ช่วย 
 ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป ทั้งนี้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.  2560 

 
 
 
 

 (นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ)   
           ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
 

 
 

 


