
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 

ที่  ๒๒๐ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนโยธินนุกูล   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
_____________________________ 

 ด้วยงานกิจการนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล  ได้จัดท าโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน(กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สีภายในโรงเรียนโยธินนุกูล  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓)  ขึ้นในวันที่  ๒๘-๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกทางกีฬา  ในรูปแบบของ               
การแข่งขันและออกก าลังกาย  ตลอดจนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ  ของนักเรียน  อีกทั้งเป็นการ
ปลูกฝังให้รักการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา  เพ่ือส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย  และส่งเสริมให้นักเรียน             
มีความสามัคคีในหมู่คณะ  มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  รับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ  ดังนี้      
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
         ๑.๑ ดร.นิรันดร์  เนตรภักดี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
         ๑.๒ นางถวิล  สมบูรณ์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
       ๑.๓ นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา                   กรรมการ 
                     ๑.๔ นายพงศธร  จิตต์น้อม                    ครู                               กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒.๒  นางทิพย์กมล   พัฒนชยากร  คร ู     กรรมการ 
  ๒.๓  นางเสาวนีย์   สิงหวรรณุรัตน์  คร ู     กรรมการ 
  ๒.๔  นางสุภรา      ช้างพลายงาม  คร ู     กรรมการ 
  ๒.๕  นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง  คร ู     กรรมการ 
                     ๒.๖  นายพุทธินันท์   ฉัตรกระโทก    ครู       กรรมการ 
                     ๒.๗  นางสาวบุญส่ง  กาญจนเกตุ            ครู                                                 กรรมการ 
                     ๒.๘  นางญานิศา   สมพินิจ                   คร ู                                                กรรมการ 
                     ๒.๙  นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก          ครู                                                 กรรมการ 
                     ๒.๑๑ นายเอกวุฒิ    ทองวิเศษ               ครู                                                 กรรมการ 
                     ๒.๑๒ นายพงศกร  ตีบกลาง                  ครู                                                 กรรมการ 
  ๒.๑๓ นายพงศธร   จิตต์น้อม  คร ู      กรรมการและเลขานุการ  
       
  มีหน้าที ่ วางแผนการด าเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ให้กิจกรรมด าเนินไปด้วย            
ความเรียบร้อย 

 2/.คณะครูประจ ำสี........... 



 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนโยธินนุกูล  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓   หน้ำ ๒ 

- ๒ -  
๓. คณะครูประจ าสี 
 ๓.๑  สีเขียว (มรกต)  ประกอบด้วย     
  ๓.๑.๑   นางยุพา   ขยันงาน  คร ู     ประธานสี 
  ๓.๑.๒   นางสุภรา  ช้างพลายงาม  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๑.๓   นางสาวธันยาวรรณ์   โพธิ์สูง   คร ู     กรรมการ 
  ๓.๑.๔   นางเสาวนีย์  สิงหวรรณุรัตน์ คร ู     กรรมการ   
  ๓.๑.๕   นางสาววิยดารัตน์  ติงสันเทียะ คร ู     กรรมการ 
  ๓.๑.๖   นางสาวสิรินภา  บุญประกอบ คร ู     กรรมการ 
  ๓.๑.๗   นายเกศกร  จันทร์งาม  คร ู     กรรมการ 
                     ๓.๑.๘   นางสาวศิวภรณ์   รักกลาง คร ู     กรรมการ 
                     ๓.๑.๙   นางอรุณรัตน์   ดีอ่อน               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
                     ๓.๑.๑๐   นายสุพจน์   สติมั่น    ครูพิเศษนาฏศิลป์     กรรมการ                    
  ๓.๑.๑๑ นางสาวบุษยมาศ  มาเดช  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล   กรรมการ 
  ๓.๑.๑๒ นางวิไลลักษณ์   ต่วนจันทึก พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล   กรรมการ 
  ๓.๑.๑๓ นางสาวพัชรินทร์  เพ็งศรี  พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล   กรรมการ 
  ๓.๑.๑๔ นางสาวนรินทร   นขุุนทด พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล   กรรมการ 
                     ๓.๑.๑๕ นางสาวนุกุล  ค้ าคูณ    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ       กรรมการ 
                     ๓.๑.๑๖ นางสาวนัฐพรรณ  พันธ์พรหม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
  ๓.๑.๑๗  นางสาวรุ้งตะวัน   จิตรีมิตร์ คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
    
 ๓.๒  สีฟ้า ( เพทาย )  ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑   นายเกรียงไกร    ภูสอดสี  ครู         ประธานสี 
  ๓.๒.๒   นางพิชยารักษ์ จิรรัชตะสิริ คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๓  นางจันทนา  ขวัญทอง    คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๔   นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๕   นางวิวรรณทอง   ผิวทน  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๖  นางสาววิลัยพร   สันโดษ  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๗  นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง คร ู     กรรมการ 
                     ๓.๓.๘    นางยุพา   เรืองนิคม             คร ู     กรรมการ 
  ๓.๒.๙  นางเตือนใจ   เสนาใหญ่   ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
  ๓.๒.๑๐  นางสาวสุดารัตน์  สมศักดิ์ ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๑  นายกิตติพงษ์  ภู่ทองค า  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี  กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๒  นายสมภพ  สวนดอกไม้   ครูพิเศษดนตรี       กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๓  นางสาวบุษราภรณ์   สีนาค    ครูพิเศษภาษาจีน     กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๔  นางสาวศิริพร   นราพล            พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล                          กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๕  นายธีรภัทร   จันทีนอก    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๖  นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
                     ๓.๒.๑๗ นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์พรม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
 .          ๓.๒.๑๘  นางสาวเรืองฤดี   ไชยสีหา คร ู      กรรมการและเลขานุการ 

 
๓.๓./สีแดง................. 



 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนโยธินนุกูล  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓   หน้ำ ๓ 

- ๓ - 
 

 ๓.๓  สีแดง (โกเมน)  ประกอบด้วย 
  ๓.๓.๑ นางทิพย์กมล   พัฒนชยากร คร ู     ประธานสี 
  ๓.๓.๒ นางนิตยา   ไนยะกูล  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๓.๓ นางอิสรีย์   บวรโพธิ์ศรี    คร ู     กรรมการ 
  ๓.๓.๔ นางสาวเมธาพร  สุขจิตร   คร ู     กรรมการ 
  ๓.๓.๕ นางสาวปราณี  ยืนยง  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๓.๖ นางณัฐพัชมนต์  กฤตฌาพนธ์ คร ู     กรรมการ 
  ๓.๓.๗ นางศิริเมฆา   ศิริ         ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
  ๓.๓.๘   นางนาตยา  เสียงเสนาะ    ผู้ช่วยคร ู      กรรมการ 
  ๓.๓.๙   นางสาวสุธาทิพย์  ไชยพรรณา คนงานทั่วไป    กรรมการ 
                     ๓.๓.๑๐ นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค    ครูพิเศษภาษาไทย     กรรมการ 
                     ๓.๓.๑๑ นายวิสัน  สุดาปัน     ครูพิเศษสังคมศึกษา      กรรมการ 
  ๓.๓.๑๒ นางสาววรษา   ขยทัตติยา พ่ีเลี้ยงครูอนุบาล    กรรมการ 
  ๓.๓.๑๓ นางสาวปัณชิกา   สงัสันเทียะ พ่ีเลี้ยงครูอนุบาล    กรรมการ 
  ๓.๓.๑๔  นางสาวรสสุคนธ์   ค านึงผล พ่ีเลี้ยวครูอนุบาล    กรรมการ 
                     ๓.๓.๑๕ นายวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
                     ๓.๓.๑๖ นางสาวเพชรรัตน์   มั่งคั่ง    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
  ๓.๓.๑๗  นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์     คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
   
 ๓.๔  สีเหลือง (บุษราคัม)  ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑   นางสาวสุชาดา   เบาะเปลี่ยน คร ู     ประธานสี 
  ๓.๔.๒  นางสาวรชุดา   บวรกิติทัศ คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๓  นางสาวศุภัชญา  จอนก่ิง  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๔  นางรัฐนันท์   แก้วกลาง    คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๕  นางประนอม  สมแวง  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๖  นางมณีรัตน์   ขุนอังดี  คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๗    นางสาวกาญจนา  โภภิณสูงเนิน คร ู     กรรมการ 
  ๓.๔.๘    นางกลมพร  โสตะภา  ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
  ๓.๔.๙  นางสาวอธิตยา   สวยพรมราช ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
                     ๓.๔.๑๐  นางสาวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ ครงูานทั่วไป    กรรมการ 
                     ๓.๔.๑๑  นางสาวณัฐฐินี  มูลเหลา         ครูพิเศษภาษาจีน     กรรมการ 
                     ๓.๔.๑๒  นายวุฒิชัย   ชนะจอหอ    ครูพิเศษภาษาจีน     กรรมการ 
  ๓.๔.๑๓  นางสาวพรทิพย์  ตอบสันเทียะ ครงูานทั่วไป    กรรมการ 
  ๓.๔.๑๔  นางสาวธีรดา  ไกรสุวรรณ พ่ีเลี้ยงนักเรียนอนุบาล   กรรมการ 
                     ๓.๔.๑๕  นายศราวุทธ   สุริยะมนตรี    นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ     กรรมการ 
                     ๓.๔.๑๖  นางสาวสาวินี  ปรังประโคน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ
  ๓.๔.๑๗  นางณัฐพรรณ  เขี้ยมงูเหลือม คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
     
  มีหน้าที ่ ท าการฝึกซ้อมนักกีฬาประจ าสี  ตามประเภทที่จัดการแข่งขัน  และน านักกีฬาแข่งขัน
ตามก าหนดการแข่งขัน 

๔./คณะกรรมกำรจัดท ำ.............. 



 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสีภำยในโรงเรียนโยธินนุกูล  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓   หน้ำ ๔ 

- ๔ - 
๔.  คณะกรรมการจัดท าสนาม  จัดเตรียมสถานที่  และป้ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  ๔.๑   นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง              รองผู้อ านวยการสถานศึก  ประธานกรรมกา  
  ๔.๒   นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก  คร ู     กรรมการ 
  ๔.๓   นายพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู     กรรมการ
  ๔.๔   นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู     กรรมการ 
  ๔.๕   นายรณกาจ  จีนากูล  คนงานทั่วไป    กรรมการ 
  ๔.๖   นายสมพงษ์   ยั่งยืน  ภารโรง     กรรมการ 
  ๔.๗   นายสมชัย  กองไธสง  ภารโรง     กรรมการ 
  ๔.๘   นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค  ครูพิเศษ ภาษาจีน   กรรมการ 
  ๔.๙   นายวฒุิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๔.๑๐ นางสาวณัฐฐีนี  มูลเหลา  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๔.๑๑ นายวิสัน  สุดาปั่น   ครูพิเศษสังคมศึกษา   กรรมการ
  ๔.๑๒ นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย   กรรมการ 
  ๔.๑๓ นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภาษาไทย     กรรมการ 
  ๔.๑๔ นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษสอนดนตรีสากล   กรรมการ 
  ๔.๑๕ นายสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษสอนนาฏศิลป์           กรรมการ 

๔.๑๖ นายธีรภัทร  จันทีนอก                 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ           กรรมการ 
๔.๑๗ นายวีรพงษ์   เฟื่องจันทร์              นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
๔.๑๘ นายศราวุทธ  สุริยะมนตรี     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 

  ๔.๑๙ นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
   
  มีหน้าที ่ จัดท าสนามแข่งขัน  จัดสถานที่  เตรียมเครื่องเสียง  พร้อมทั้งจัดเก็บภายหลังการด าเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จ 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล  และเชิญรางวัล  ประกอบด้วย 
  ๕.๑   นางสาวบุญส่ง   กาญจนเกตุ คร ู    ประธานกรรมการ 
                     ๕.๒   นางสาวอธิตยา   สวยพรมราช        ผู้ช่วยครู           กรรมการ 
  ๕.๓   นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค  ครูพิเศษ ภาษาจีน   กรรมการ 
  ๕.๔   นายวฒุิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๕.๕   นางสาวณัฐฐิน ี มูลเหลา  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๕.๖   นายวิสัน  สุดาปั่น   ครูพิเศษสังคมศึกษา   กรรมการ
  ๕.๗   นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย   กรรมการ 
  ๕.๘   นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภาษาไทย     กรรมการ 
  ๕.๙   นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษสอนดนตรีสากล   กรรมการ 
  ๕.๑๐   นายสุพจน์  สติมั่น  ครูพิเศษสอนนาฏศิลป์           กรรมการ 
  ๕.๑๑ นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ จัดหารางวัล  และเชิญรางวัลในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 
 

๖./คณะกำรฝ่ำยพธิีกร...... 
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๖.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นายสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษนาฏศิลป์   กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวรชุดา  บวรกิติทัศ  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
   
  มีหน้าที ่ พิธีกรและประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบก าหนดการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ 
 

๗.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
  ๗.๑  นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก  คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์  คร ู     กรรมการ 
  ๗.๓  นางสุภรา  ช้างพลายงาม  คร ู      กรรมการและเลขานุการ   
 

  มีหน้าที ่ จัดท าเกียรติบัตร  ในการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
  
๘.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย 
  ๘.๑  นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมติร์  คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๘.๒  นางเตือนใจ  เสนาใหญ่  ผู้ช่วยคร ู       กรรมการ 
  ๘.๓  นางกิรณา  จิมรัมย์   จ้างเหมาท าความสะอาด   กรรมการ 
  ๘.๔  นางไพรวัลย์  เพ็งศิริ   จ้างเหมาท าความสะอาด   กรรมการ 
  ๘.๕  นางสุรนาท  ยั่งยืน   จ้างเหมาท าความสะอาด   กรรมการ 
  ๘.๖  นางอรุณรัตน์  ดีอ่อน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ ให้การต้อนรับ  และบริการ  และจัดหาน้ าดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติ 
 

 ๙.  คณะกรรมการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด  ประกอบด้วย 
  ๙.๑  นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๙.๒  นายพงศกร   ตีบกลาง  คร ู     กรรมการ 
  ๙.๓  นายพงศธร   จิตต์น้อม  คร ู     กรรมการ 
                     ๙.๔  นายเอกวุฒิ   ทองวิเศษ      ครู       กรรมการ 
                     ๙.๕  นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก   ครู       กรรมการ 
  ๙.๖  นางญานิศา   สมพินิจ  คร ู     กรรมการ 
  ๙.๗   นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค  ครูพิเศษ ภาษาจีน   กรรมการ 
  ๙.๘   นายวฒุิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๙.๙   นางสาวณัฐฐิน ี มูลเหลา  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๙.๑๐ นายวิสัน  สุดาปั่น   ครูพิเศษสังคมศึกษา   กรรมการ
  ๙.๑๑ นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย   กรรมการ 
  ๙.๑๒ นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภาษาไทย     กรรมการ 
  ๙.๑๓ นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษสอนดนตรีสากล   กรรมการ 
           ๙.๑๔ นายสุพจน์   สติมั่น                      ครพิูเศษนาฏศิลป์    กรรมการและเลขานุการ        
 
  มีหน้าที ่ ฝึกซ้อมการแสดงที่จะแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน 
 

๑๐./คณะกรรมกำร................ 
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- ๖ –  
๑๐.  คณะกรรมการปฐมพยาบาล  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑  นางวรัญญา   วิศรุตเวศม์  คร ู    ประธานกรรมการ   
  ๑๐.๒  นางสาวธันยาวรรณ์   โพธิ์สูง คร ู     กรรมการ 
  ๑๐.๓  นางประนอม  สมแวง  คร ู     กรรมการ 
  ๑๐.๔  นางววิรรณทอง   ผิวทน  คร ู     กรรมการ 
  ๑๐.๕  นางอิสรีย์   บวรโพธิ์ศรี  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
   

  มีหน้าที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล  ให้บริการแก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน 
  

๑๑.  คณะกรรมการถ่ายภาพ  ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑  นางสุภรา  ช้างพลายงาม  คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒  นายพุทธินันท์   ฉัตรกระโทก คร ู     กรรมการ 
  ๑๑.๓  นางสุชาดา   เบาะเปลี่ยน  คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ ด าเนินการถ่ายภาพตลอดการด าเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จ 
 

๑๒.  คณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา 
  ๑๒.๑   นายพงศธร   จิตต์น้อม    คร ู    ประธานกรรมการ  
  ๑๒.๒   นางสาวจิราพร  ปราณีตพลกรัง    คร ู     กรรมการ 
  ๑๒.๓   นางสาวศิวภรณ์   รักกลาง  คร ู        กรรมการ 

๑๒.๔   นายเอกวุฒิ   ทองวิเศษ         คร ู     กรรมการ 
๑๒.๕   นางญานิศา   สมพินิจ    ครู      กรรมการ 
๑๒.๖   นายสมชัย    กองไธสง    ภารโรง      กรรมการ 
๑๒.๗   นายสมภพ   สวนดอกไม้      ครูพิเศษดนตรี       กรรมการ 
๑๒.๘   นายวิสัน   สุดาปัน                    ครูพิเศษสังคมศึกษา     กรรมการ 
๑๒.๙   นายธีรภัทร  จันทีนอก               นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ           กรรมการ 
๑๒.๑๐ นายวีรพงษ์   เฟื่องจันทร์            นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
๑๒.๑๑ นายศราวุทธ  สุริยะมนตรี     นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ    กรรมการ 
๑๒.๑๒ นายพงศกร  ตีบกลาง   ครู        กรรมการและเลขานุการ  

 

  มีหน้าที ่ จัดท าเอกสารใช้ในการตัดสินและฝึกทักษะการเป็นผู้ตัดสินให้กับนักเรียนที่ได้รับการ
คัดเลือกจากแต่ละสีเพื่อเป็นกรรมการร่วมกับคณะครู 
 

๑๓.  คณะกรรมการรับรายงานตัว  และบันทึกผล  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นางญานิศา  สมพินิจ  คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๑๓.๒  นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ  คร ู     กรรมการ 
  ๑๓.๓  นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก คร ู     กรรมการ 
  ๑๓.๔  นางสาวบุญส่ง  กาญจนเกตุ คร ู     กรรมการ 
  ๑๓.๕  นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู     กรรมการ 
  ๑๓.๖  นายพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่ 1.  บันทึกผลลงในแบบบันทึก 
    2.  ส่งผลการแข่งขันให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

๑๔./คณะกรรมกำร..... 
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๑๔.  คณะกรรมการจัดริ้วขบวน  ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑   นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก คร ู    ประธานกรรมการ 
           ๑๔.๒   นางญานิศา  สมพินิจ  คร ู     กรรมการ 
  ๑๔.๓   นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู     กรรมการ  
  ๑๔.๔   นายเอกวุฒิ   ทองวิเศษ  คร ู           กรรมการ 
                     ๑๔.๕   นางสาวศิวภรณ์  รักกลาง   ครู       กรรมการ 
                     ๑๔.๖   นางเกรียงไกร   ภูสอดสี    ครู       กรรมการ 
                     ๑๔.๗   นางทิพย์กมล   พัฒนชยากร     ครู        กรรมการ 
                     ๑๔.๘   นางยุพา  ขยันงาน     ครู       กรรมการ 
                     ๑๔.๙   นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน   ครู       กรรมการ 
                     ๑๔.๑๐ นางสาวบุษราภรณ์  สีนาค ครูพิเศษ ภาษาจีน   กรรมการ 
  ๑๔.๑๑  นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
  ๑๔.๑๒  นางสาวณัฐฐีน ี มูลเหลา  ครูพิเศษภาษาจีน    กรรมการ 
   ๑๔.๑๓   นายวิสัน  สุดาปั่น  ครูพิเศษสังคมศึกษา   กรรมการ
   ๑๔.๑๔   นางสาวรัตนาภรณ ์ ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย   กรรมการ 
   ๑๔.๑๕   นางสาวอิงอร  โพธิ์พยัค  ครูพิเศษภาษาไทย     กรรมการ 
   ๑๔.๑๖   นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษสอนดนตรีสากล   กรรมการ 
   ๑๔.๑๗   นายสุพจน์  สติมั่น  ครูพิเศษสอนนาฏศิลป์           กรรมการ 
                      ๑๔.๑๘   นางสาวบุญส่ง  กาญจนเกตุ      ครู        กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบในด้านต่างๆ  ในระหว่างการแข่งขันกีฬา            
สีภายใน  และรายงานผลความเรียบร้อย  
 
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและวงดุริยางค์  ประกอบด้วย   
  ๑๕.๑  นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู    ประธานกรรมการ
  ๑๕.๒  นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก คร ู     กรรมการ 
  ๑๕.๓  นายพงศธร  จิตต์น้อม  คร ู     กรรมการ 
  ๑๕.๔  นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู     กรรมการ 
  ๑๕.๕  นายสมชัย  กองไธสง  ภารโรง     กรรมการ 
  ๑๕.๖  นายสุพจน์  สติมั่น   ครูพิเศษนาฏศิลป์   กรรมการ 
  ๑๕.๗  นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษดนตรี     กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ ควบคุมเครื่องเสียงและวงดุริยางค์  เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
 
 

๑๖.คณะกรรมกำร................ 
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๑๖.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๑๖.๑  นำยพงศธร   จิตต์น้อม  คร ู    ประธำนกรรมกำร   
  ๑๖.๒  นำงสำวบุญส่ง  กำญจนเกตุ คร ู     กรรมกำร 
  ๑๖.๓  นำงญำนิศำ  สมพินิจ  คร ู     กรรมกำร 
  ๑๖.๔  นำยพงศกร  ตีบกลำง  คร ู     กรรมกำร  
  ๑๖.๕  นำยเอกวุฒิ   ทองวิเศษ  คร ู           กรรมกำร 
                     ๑๖.๖  นำงสำวศิวภรณ์  รักกลำง   ครู       กรรมกำร 
                     ๑๖.๗  นำงสำวณัชชำ  ทนุธรรมนอก   ครู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  มีหน้ำที ่ จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 

  ขอให้บุคคลและผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง  จงตั้งใจปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และเต็มศักยภำพ  เพ่ือให้บังเกิดผลดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  หำกมีปัญหำหรือ
อุปสรรคประกำรใดที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้  ให้รำยงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำรทรำบโดยด่วน  เพ่ือหำ   
แนวทำงแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่   ๒๘  เดือน ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่  ๑๗  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
             (ดร.นิรันดร ์ เนตรภักดี) 

           ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  โรงเรียนโยธินนุกูล 
  
                              

 

 

 

 

 
 


