คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๗๘/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “บ้ำนบำงจำกเกมส์”
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

ด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้กาหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและแสดงออกซึ่งความสามัคคีใน หมู่คณะ ฝึกทักษะ
ในการทางานร่วมกัน ตลอกจนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ในสัง คมร่วมกันอย่างสันติสุข โดยกาหนดจัดการแข่ง ขัน ใน
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ดังนั้น เพื่อให้การแข่งขันดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอานาจ
ตามความ ในมาตรา ๒๗ (๑),(๓) มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๗ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑.๘ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
อานวยการ กากับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้สาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์”
๒. คณะกรรมกำรแต่ละสี ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมกำรสีส้ม ประกอบด้วย
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔. นางสุรินพร พานิชย์
ช่างสี ๓
กรรมการ
๕. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ
ครูธุรการ
กรรมการ
๖. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดูแลนักเรียน ด้านความเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดดูแลนักกีฬา ให้ครบทุกประเภท

๒.๒ คณะกรรมกำรสีฟ้ำ ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๖. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดูแลนักเรียน ด้านความเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดดูแลนักกีฬา ให้ครบทุกประเภท
๒.๓ คณะกรรมกำรสีเขียว ประกอบด้วย
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๔. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๕. นางสาวจริยา จันทร์แดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๖. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดูแลนักเรียน ด้านความเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดดูแลนักกีฬา ให้ครบทุกประเภท
๒.๔ คณะกรรมกำรสีม่วง ประกอบด้วย
๑. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๖. นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดูแลนักเรียน ด้านความเรียบร้อย ความปลอดภัย จัดดูแลนักกีฬา ให้ครบทุกประเภท
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
๓.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
๓.๖ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
๓.๗ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
๓.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
๓.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๑๓ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๓.๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๓.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๓.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๓.๑๙ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓.๒๐ นางสุรินพร พานิชย์
ช่างสี ๓
กรรมการ
๓.๒๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๓.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๓.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๓.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๓.๒๕ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๖ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
จั ด เตรี ย มสถานที่ และเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าสี ภ ายใน
“บ้านบางจากเกมส์”
๔. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ ประกอบด้วย
๔.๑ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๔.๓ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดการแข่งขัน กาหนดประเภทกีฬาที่จะแข่ง ขัน จัดทากาหนดการแข่ง ขันกีฬาสี
กาหนดการเดินขบวนพาเหรด และพิธีการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำ ประกอบด้วย
๕.๑ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
๕.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
๕.๓ นายประวัติ ทาสะโก
ครู คศ.๑
๕.๔ นายปพงศ์ พานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๕.๕ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
มีหน้ำที่
ดาเนินการตัดสินการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทต่างๆ
๖. คณะกรรมกำรบันทึกผลกำรแข่งขัน ประกอบด้วย
๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
๖.๒ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
๖.๓ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
๖.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
กรรมการ
๖.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการบันทึกผลการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทต่างๆ
๗. คณะกรรมกำรตัดสิน ขบวนพำเหรด / กองเชียร์ / เชียร์ลีดเดอร์ ประกอบด้วย
๗.๑ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗.๓ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๗.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๗.๕ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ให้คะแนนขบวนพาเหรด / กองเชีย ร์ / เชี ยร์ลีดเดอร์ และรวบรวมผลการตัด สินแต่ล ะ
ประเภทส่งคณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขันกีฬา (คณะกรรมการลาดับที่ ๖) ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘. คณะกรรมกำรจัดทำเกียรติบัตร เหรีญรำงวัล และถ้วยรำงวัล ประกอบด้วย
๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๘.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๘.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๘.๖ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๘.๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๘.๘ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘.๙ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดทาเกียรติบัตร เหรีญรางวัลและถ้วยรางวัล
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดทำป้ำย ประกอบด้วย
๙.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๙.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการออกแบบ จัดทาป้ายให้มีความเหมาะสม สวยงาม และสั่งจัดทา
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำคำกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิดงำน ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐.๕ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดหา จัดทาคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดงานของประธานในพิธีการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๑. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย
๑๑.๑ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๑.๓ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑.๔ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ประชาสัมพันธ์ เป็น พิธีกร จัดลาดับขั้นตอนการประกอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพลงกราวกีฬา สาหรับใช้ประกอบการเปิดงานและ
เดินขบวนพาเหรดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๓. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๑๓.๕ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
บันทึกภาพการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับขั้นตอนโดยละเอียดตามหมายกาหนดการ
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและงบประมำณ ประกอบด้วย
๑๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๔.๓ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดทาบัญชีรับจ่าย การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์ ” ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย
๑๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕.๓ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดทาสรุปผลการดาเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิท ธิภ าพแลพประสิท ธิผล บังเกิด ผลดีต่ อทางราชการ ตามวัตถุ ประสงค์ ทุกประการ หากมีปั ญ หา อุ ปสรรค
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

กำหนดกำร
พิธีเปิดกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “บ้ำนบำงจำกเกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
หมำยเหตุ

- ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา พร้อมกันที่ ถ.ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๓ ตามสี พร้อมเดิน ดังนี้
 ขบวนที่ ๑ วงดนตรี / ตัวแทนผู้ถือธง
 ขบวนที่ ๒ สีส้ม
 ขบวนที่ ๓ สีฟ้า
 ขบวนที่ ๔ สีเขียว
 ขบวนที่ ๕ สีม่วง
- ขบวนพาเหรดเดินออกจาก ซอยสุขสวัสดิ์ ๕๓ เข้าสู่ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก เริ่มพิธีการตามกาหนดการจัดการแข่งขัน ดังนี้
 เชิญธงชาติ
 เชิญธงสี
 นายฐานันดร โชติผล หัวหน้ากรรามการจัดการแข่งขันกีฬาสี
(กล่าวรายงาน)
 นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานในพิธี
(กล่าวเปิดงาน)
 ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
 ประธานในพิธีลั่นฆ้อง
 ตัวแทนนักกีฬาวิ่ง – จุดคบเพลิง
 ตัวแทนถือธงสี แต่ละสี รวมธง ต่อหน้านักกีฬาอาวุโส
 นักกีฬาอาวุโส กล่าวนา คาปฏิญาณ (นักกีฬากล่าวตามพร้อมกัน)
 ขบวนพาเหรด เดินออกจากลานอเนกประสงค์ เข้าประจาที่
- เริ่มการแข่งขันกีฬาสี ตามโปรแกรมที่กาหนด (ภาคเช้า)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- แข่งขันกีฬาสี ตามโปรแกรมที่กาหนด (ภาคบ่าย)
- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- การแต่งกายของคณะครู : สวมเสื้อสีเหลือง พิมพ์ลาย
- การแต่งกายของนักเรียน : สวมเสื้อกีฬาสีของตนเอง

กำหนดกำร
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “บ้ำนบำงจำกเกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๐ น.
๑๕.๑๐ – ๑๕.๓๐ น.

- ขบวนพาเหรด กองเชียร์ พร้อมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์
- สีแต่ละสี เข้าประจาที่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก
- แข่งขันกีฬาสี ตามโปรแกรมที่กาหนด (ภาคเช้า)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- แข่งขันกีฬาสี ตามโปรแกรมที่กาหนด (ภาคบ่าย)
- ประการผลรางวัล และมอบถ้วยรางวัลให้แก่สีที่ชนะการแข่งขันในประเภทต่างๆ
- ประธานในพิธี กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมำยเหตุ

- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- การแต่งกายของคณะครู : สวมเสื้อสีชมพู พิมพ์ลาย
- การแต่งกายของนักเรียน : สวมเสื้อกีฬาสีของตนเอง

คำกล่ำวเปิด ของประธำนในพิธี
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “บ้ำนบำงจำกเกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
..............................................................................................................................................

ท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมมีความยินดีและ
เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์”
ประจาปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้
จากวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านบางจาก ที่กล่าว มานั้น
ก็ล้วนส่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คงจะดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันเป็ นมงคลแล้ว กระผมขอเปิด การแข่งขั นกีฬาสีภ ายใน “บ้ านบางจากเกมส์ ”
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ บัดนี้
.................................

คำกล่ำวรำยงำน ต่อประธำนในพิธี
กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน “บ้ำนบำงจำกเกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๑
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
............................................................................................................................. ................

กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ ข้าพเจ้านายอัมพร นันนวล ในนามคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านบาง
จาก ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานเป็นหมู่คณะ
5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีส้ม สีฟ้า สีเขียว และสีม่วง กีฬาที่จัดให้มี
การแข่งขัน คือ ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ แชร์บอล กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนั้น
ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
มาแล้ว
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน ได้ให้โอวาท
และประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “บ้านบางจากเกมส์” ประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็น
สิริมงคลและเป็นกาลังใจแก่นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ
.................................

