
                                                                               
             

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 

                                                        ที ่  ๒๗๗  / 2562 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมด ำเนินงำนกีฬำภำยในต้ำนภัยยำเสพติด 

…………………… 
ด้วยโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคมได้จัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำภำยในต้ำนภัยยำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 26-27  

ธันวำคม พ.ศ.  2562 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ให้นักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต้ำนภัยยำเสพติดเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2546  และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2547 จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรครู  พนักงำนรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ   
และลูกจ้ำงชั่วครำว  ปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 
1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

   ๑.  นำยชำตรี  เจริญสุข    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม              ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงสำวปำรีวรรณ โคตรชมภู   ปฏิบัติหน้ำทีผู่้ช่วยผูอ้ ำนวยกำรฯ         รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นำยโสภณ  วงษ์คงดี    หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ    กรรมกำร 
   ๔.  นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง    ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
2.1 คณะกรรมกำรกลำง   
    1. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง   ครูอัตรำจ้ำง   หัวหน้ำ 
    2. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2   กรรมกำร 
2.1.1 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสีแดง 

1. นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  คร ูค.ศ. ๓   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
3. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
4. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๕.  นำงสำวสุพรรษำ กฐินไทย  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 

     2.2.2 คณะกรรมกำรทีปรึกษำ สีเหลือง 
1. นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภ ู ครู ค.ศ. 3   หัวหน้ำ 
2. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. ๑   กรรมกำร 
3. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
4. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
5. นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
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2.2.3 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ สีชมพู 
1.  นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู ค.ศ. ๓   หัวหน้ำ 
๒.  นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. ๒   กรรมกำร 
๓.  นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ  ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
๔.  นำยเมธัส  เจริญผล   ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

2.2.4 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ สีฟ้ำ  
1. ว่ำที่ร.ต.หญิงธนียำ  เจริญผล     ครู ค.ศ. ๒   หัวหน้ำ 
2. นำยนพพร  นำมสว่ำง   ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
3. นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก  ครู ค.ศ. 1   กรรมกำร 
4.  นำงสำวสิริวิมล  คงลอด  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 

หน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของนักเรียนแต่ละคณะสีให้เรียบร้อย 
2.3 คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ 

 2.3.1 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลทีมชำย 
 1. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง                 หัวหน้ำ 
 2. นำยโสภณ  วงษ์คงดี    ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
 ๓. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น                      ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 

  ๔. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
 ๕. สมัชชำนักเรียน         กรรมกำร 
2.3.๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลชำยและฟุตซอลหญิง 
 1. นำยโสภณ  วงษ์คงดี    ครู ค.ศ. 2  หัวหน้ำ 
 2. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น                      ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
 ๓. นำยเมธัส  เจริญผล                        ครูผูช้่วย                     กรรมกำร 
 ๔. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง                 กรรมกำร 
 ๕. สมัชชำนักเรียน        กรรมกำร 
2.3.๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลทีมชำยและหญิง 
 1. นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู            ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
 ๓. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 
2.3.๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำเปตองชำยและเปตองหญิง 
 1. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. 1  หัวหน้ำ 
 2. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
 3. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 
 2.3.๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อชำย 
 1. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู ค.ศ. 1  หัวหน้ำ 
 2. นำยนพพร  นำมสว่ำง   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
 3. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 
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2.3.๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำเทเบิลเทนนิส 
 1. นำยเมธัส  เจริญผล   ครูผู้ช่วย   หัวหน้ำ   
 2. นำงสำวสิรวิิมล  คงลอด  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 3. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 
2.3.๗ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำ E-sport 
1. นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก  ครู ค.ศ. 1  หัวหน้ำ 
2. นำยนพพร  นำมสว่ำง   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
3. นำยเมธัส  เจริญผล   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
4. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 

2.4 คณะกรรมตัดสินกรีฑำ 
1. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง  หัวหน้ำ 
๒. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู ค.ศ. 3  กรรมกำร 
3. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
4. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  คร ูค.ศ. 2  กรรมกำร 
5. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร  
6. นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร  
7. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
8 นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
9. นำยเมธัส  เจริญผล                         ครูผู้ช่วย                     กรรมกำร 
10. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
11. สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 

2.4 คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันกีฬำไทยกีฬำพ้ืนบ้ำน 
            1.นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู            ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 

  2.นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
  3.นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 

            4.นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
  5.นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
  6.นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  7.นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
  8.นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  9.สมัชชำนักเรียน      กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดกำรแข่งขัน ควบคุมกำรแข่งขัน รำยงำนผลกำรแข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
2.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

1. นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 
2. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ   เจริญผล ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
3. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
4. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
5. นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
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6. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
7. นำงสำวสุพรรษำ  กฐินไทย  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

มีหน้ำที่    ให้กำรต้อนรับ บริกำรเครื่องดื่ม - ของว่ำง  ให้แขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
2.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 

             1.นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 
             2.นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
     มีหน้ำที่   เป็นผู้ประกำศ ประชำสัมพันธ์  ล ำดับพิธีกำร และซักซ้อมพิธีเปิดกำรแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
2.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
       1. นำยนพพร  นำมสว่ำง   ครู ค.ศ. 1  หัวหน้ำ 
       2. นำยเดชอุดม  แก้วประเสริฐ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำร 
          3. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
 4.นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
 5.นำงสำวศิริธร  พลเยี่ยม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
          6. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 

7.นำยวัชรพงศ์  บุญต้น   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
8. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
9. นำยเมธัส  เจริญผล                         ครูผูช้่วย   กรรมกำร 
10. นำยสมพร  ศรีเพ็ชร   ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำร 

       11. นำยบุญยืน  ทองวันดี  ลูกจ้ำงประจ ำ  กรรมกำร 
 ๑2.สมัชชำนักเรียน   นักเรียน   กรรมกำร 

13.นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑4. นำยโสภณ  วงษ์คงดี        ครู ค.ศ. 2  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่    จัดเตรียมเครื่องเสียง ป้ำยกำรแข่งขัน ท ำสนำมกีฬำ และเตรียมอุปกรณ์ในกำรแข่งขันกีฬำและผูกผ้ำ
ประดับเต้นท์ ปร ำพิธีให้เรียบร้อย 
    2.7 คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน 
   1.นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 
            2.นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
    ๓.นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
            ๔.ครูที่ปรึกษำคณะสีทุกคน     กรรมกำร    
มีหน้ำที่  ควบคุม ดูแล ควำมเรียบร้อยของนักเรียน 
2.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
         1. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ   เจริญผล ครู ค.ศ. 2  หัวหน้ำ 
   2. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
        3. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. ๑  กรรมกำร 
           ๕. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 
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2.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
      1. นำงสำวอนงค์  ดลชม   ครู ค.ศ. 1  หัวหน้ำ 
      2. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
      3. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 

 4. นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
  5.  สมัชชำนักเรียน   นักเรียน   กรรมกำร 

มีหน้ำที่ เตรียมอุปกรณ์   ยำ และปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
     2.10 กรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 

1. นำงสำวอรพรรณ  สำสมจิตต์  พนักงำนรำชกำร  หัวหน้ำ 
๕. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง    กรรมกำร 

  มีหน้ำที่  บันทึกภำพตลอดกำรแข่งขัน 
     2.11 คณะกรรมกำรจัดเตรียมชุดกำรแสดงพิธีเปิด 
 1. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงธนียำ   เจริญผล  ครู ค.ศ. 2  หัวหน้ำ 
 2.  นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ. 3  กรรมกำร 

 3.  นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
 4.  นำงสำวอนงค ์ ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 

      5.  นำงสำวจันทิมำ  สรรเสริญ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
      ๖. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง   ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่  จัดเตรียมกำรแสดงของพิธีเปิดกำรแข่งขัน 
     2.12 คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด กองเชียร์ หรีดเดอร์ 

1. นำงสำวสิตำนัน  ชุมเกษียร  ครู ค.ศ. 3  หัวหน้ำ 
2. นำงสำวปำรีวรรณ  โคตรชมภู  ครู ค.ศ. 3  กรรมกำร 
3. นำงสำวศิริพร  แทนทด  ครู ค.ศ. 3  กรรมกำร 
4. ว่ำที่ร.ต.หญิงธนียำ  เจริญผล  ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
5. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. ๒  กรรมกำร 
6. นำงสำวอนงค ์ดลชม   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
7.  นำงสำวจนัทิมำ  สรรเสรญิ  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 

หน้ำที่  ตัดสินขบวนพำเหรด กองเชียร์ หรีดเดอร์ 
     2.13 คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร รับรำยงำนตัว และประเมินผลและสรุปงำน 

1. นำงจิรำพร  เอ่ียมสะอำด  ครู ค.ศ. 2  หัวหน้ำ 
2. นำยโสภณ  วงษ์คงดี   ครู ค.ศ. 2  กรรมกำร 
3. นำงสำวอรทัย  ฝ่ำยนำ   ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
4. นำยเอกลักษณ์  เทศเล็ก  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
5. นำงสำวนิรมล  ดอกดิน  ครู ค.ศ. 1  กรรมกำร 
6  นำงสำวสิริวิมล  คงลอด  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 
7. นำยธนัตถ์สรณ์  วงศ์พ่ึง  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที่  จัดท ำสูจิบัตร รับรำยงำนตัวนักกีฬำ ท ำแบบประเมินผล และจัดพิมพ์เกียรติบัตรนักกีฬำที่   
ชนะเลิศ และรองชนะเลิศของกีฬำประเภทต่ำง ๆ 
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ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง    ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทำง
รำชกำรต่อไป 

 
สั่ง ณ  วันที่ ๒๒  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 
 

          ( นำยชำตรี  เจริญสุข ) 
                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม   

 
 


