
 
 

ค ำสั่งวทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยตีำก 
     ท่ี      ๐๑ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขนักีฬำสีภำยใน ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
.............................................................................. 

 ดว้ยงำนกีฬำและนนัทนำกำรกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษำ วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยตีำก 
ไดมี้กำรจดักำรแข่งขนักีฬำสีภำยในวทิยำลยั ฯ ของนกัเรียน นกัศึกษำ ประจ ำปี  ๒๕๕๙   ในวนัท่ี 
๑๒  มกรำคม  ๒๕๖๐  ณ สนำมกีฬำภำยในวทิยำลยั ฯ เพื่อเป็นกำรพฒันำบุคลิกภำพ และส่งเสริม
นกัเรียน นกัศึกษำใหมี้สุขภำพร่ำงกำยสมบูรณ์แขง็แรง มีน ้ำใจเป็นนกักีฬำ รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
ห่ำงไกลยำเสพติด แกปั้ญหำทะเลำะววิำทในสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมของ
นกัเรียน นกัศึกษำเพื่อใหเ้ป็นตวัแทนนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำในระดบัต่ำง ๆ  
 ดงันั้น  เพื่อใหกิ้จกรรมกำรแข่งขนักีฬำสีภำยในของนกัเรียนนกัศึกษำ คร้ังน้ีเป็นไปดว้ย
ควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวตัถุประสงคอ์ำศยัอ ำนำจตำมระเบียบส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ วำ่ดว้ยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ.  ๒๕๕๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๒๙(๖) จึงมอบหมำยหนำ้ท่ีให้
บุคลำกรต่อไปน้ีเป็นคณะท ำงำนด ำเนินงำนกิจกรรมกีฬำสีภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   นำยนิมิตร  อำศยั   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำงสุวมิล  ปันนำง   กรรมกำร 
๑.๓  นำยองอำจ  อ ่ำพุธ   กรรมกำร 
๑.๔  นำยณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมกำร 
๑.๕  นำยชูชำติ  สุนทรอินทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๖  นำงสำวอรทยั  ลงักำกำศ  ผูช่้วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ควบคุมกำรด ำเนินงำน ใหค้  ำปรึกษำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจดักำร
แข่งขนั ตลอดจนสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยตำมวตัถุประสงค ์
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ 

๒.๑  นำองอำจ  อ ่ำพุธ   ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยเอกชยั    กองทอง  กรรมกำร 
๒.๓  นำยชูชำติ  สุนทรอินทร์  กรรมกำร 
๒.๔  นำยธนภทัร์  พลูศิริ   กรรมกำร  



๒.๕  นำยสุรสิทธ์ิ  แจ่มใส   กรรมกำร 
๒.๖  นำยโชติกร  ทำหะพหรม  กรรมกำร 
๒.๗ นำยมนตรี  ร่ืนรวย   กรรมกำร   
๒.๘  นำยสมพงษ ์  ศิวใิจ   กรรมกำร 
๒.๙  นำยเงิน  บวัเขียว   กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงสมปอง  เครือปู่    กรรมกำร 
๒.๑๑  นำยประมวล  รอดคุม้   กรรมกำร 
๒.๑๒ นำยอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมกำร 
๒.๑๓นำยศกัด์ิสิทธ์  สัตโส     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑๔นำยช ำนำญ  รัตนศรีโสภำ  ผูช่้วยกรรมกำรผูช่้วยเลขำนุกำร  
มีหน้าที ่จดัควำมพร้อมบริเวณสถำนท่ีใหส้ะอำดสวยงำมเรียบร้อย แท่นบรรยำย
ประธำนในพิธี  เสำธงประจ ำสี เตน้ทอ์ ำนวยกำรแต่ละสี และสนำมแข่งขนั  

๓. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียงและบันทกึภาพ 
๓.๑ นำยองอำจ  อ ่ำพุธ   ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำงละมุล  ร่ืนรวย   กรรมกำร 
๓.๓ นำงสำวจนัทกำนต ์ เอ่ียมส ำอำงค ์  กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวอมรรักษ ์ ติง   กรรมกำร 
๓.๕ นำงสำวจำรุวรรณ อุปะกำระ  กรรมกำร 

       ๓.๖ นำยชยนัต ์  วรำโภค     กรรมกำร 
       ๓.๗ นำงสำวอรทยั  ลงักำกำศ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๖ นำยประมวล  รอดคุม้     ผูช่้วยกรรมกำรผูช่้วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่จดัเตรียมดูแลอุปกรณ์เคร่ืองเสียงและไฟฟ้ำ และเก็บบนัทึกภำพกิจกรรมกำร 
 แข่งขนักีฬำสีของนกัเรียนนกัศึกษำ  ดูแลและแกไ้ขปัญหำเก่ียวกบัระบบไฟฟ้ำ แสง 
เสียง ท่ีอำจจะเกิดกำรขดัขอ้งข้ึน และประสำนงำนกบัฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระหวำ่งกำรด ำแข่งขนัเนินงำนและพิธีกำรต่ำงๆ 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน 
        ๔.๑ นำยชูชำติ  สุนทรอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
        ๔.๒นำยองอำจ   อ ่ำพุธ   กรรมกำร 
        ๔.๔ นำยโชติกร  ทำหะพรหม  กรรมกำร 
        ๔.๕ นำยเอกชยั  กองทอง  กรรมกำร 
        ๔.๖ นำงสำวศรีสมร  ทวโีชคชำญชยั  กรรมกำร 
        ๔.๗ นำงละมุล  ร่ืนรวย   กรรมกำร 



        ๔.๘ นำงสำวจนัทกำนต ์ เอ่ีอมส ำอำงค ์  กรรมกำร 
        ๔.๙ นำยอดิธร  สังฆจนัทร์  กรรมกำร 
        ๔.๑๐ นำงกนกวรรณ  หำญก ำธร  กรรมกำร 
        ๔.๑๑ นำงสำวจำรุวรรณ อุปะกำระ  กรรมกำร 
        ๔.๑๒ นำงสำวอรมรักษ ์ ติง   กรรมกำร  
        ๔.๑๓ นำงสำวจำรุวรรณ อุปกำระ   กรรมกำร 
                     ๔.๑๔ นำงสำวนิศำชล ตำลิน   กรรมกำร 
        ๔.๑๕นำงสำวอรทยั    ลงักำกำศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๔.๑๖ นำงสำวพำฝัน   อ่อนเฉวยีง กรรมกำรผูช่้วยเลขำนุกำร 
 ท าหน้าที ่ด ำเนินกำรตดัสินกำรแข่งขนักีฬำเป็นไปดว้ยควำมยติุธรรมตำมกฎกติกำใหเ้ป็น   
                             ดว้ยควำมเรียบร้อย 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายพธีิเปิด-ปิด  
        ๕.๑ นำยองอำจ  อ ่ำพุธ    ประธำนกรรมกำร 
        ๕.๒ นำงชมพู ่  ชยัวร     กรรมกำร 
        ๕.๓นำงนงลกัษณ์  ทำสี     กรรมกำร 
        ๕.๔วำ่ท่ี ร.ต.หญิงกญัญำ แสงสุขศรี    กรรมกำร 
        ๕.๕ นำงสุมิตรำ  วำดวจิิตร    กรรมกำร 
        ๕.๖ นำงสำวพำฝัน  อ่อนเฉวยีง    กรรมกำร 
        ๕.๗ นำงสำวหฤทยั    ศิระวงษ ์    กรรมกำร 
        ๕.๘  นำงนำตยำ  ปำณพิมลวฒัน์    กรรมกำร 
        ๕.๙  นำงสำวจำรุวรรณ อุปกำระ     กรรมกำร 
        ๕.๑๐ นำงสุดำรัตน์  วฒันธญัญกรรม    กรรมกำร 
        ๕.๑๑ นำงสำวศรีสมร ทวโีชคชำญชยั    กรรมกำร 
        ๕.๑๒ นำงสำวอมรรักษ ์ ติง     กรรมกำร 
        ๕.๑๓ นำงสำวจนัทร์จิรำ แซ่ยำ่ง     กรรมกำร 
       ๕.๑๔ นำงกนกวรรณ  หำญก ำธร    กรรมกำร 
       ๕.๑๔ นำงสำวอรทยั   ลงักำกำศ    กรรมกำร 
        ๕.๑๕ นำงละมุล  ร่ืนรวย        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๕.๑๖ นำงสำวจนัทกำนต ์ เอ่ียมส ำอำงค ์               กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 ท าหน้าที ่ เตรียมค ำกล่ำวรำยงำนกำรและเตรียมพิธีกำรด ำเนินงำนตำมล ำดบัขั้นตอนให้ 
                              เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
 



๖.  คณะกรรมการฝ่ายรางวลัการแข่งขัน  
        ๖.๑ นำงละมุล  ร่ืนรวย   ประธำนกรรมกำร 
        ๖.๒ นำงสุดำรัตน์  วฒันธญัญกรรม  กรรมกำร 
         ๖.๓ นำงนงลกัษณ์  ทำสี   กรรมกำร 
         ๖.๔ นำงสำวผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์  กรรมกำร 
         ๖.๕ นำงสุปัญญำ  ทำหะพรหม  กรรมกำร 
         ๖.๖ นำงนำตยำ  ปำณพิมลวฒัน์  กรรมกำร 
         ๖.๗ นำงสำวหฤทยั  ศิระวงษ ์  กรรมกำร 
        ๖.๘ นำงสำววำสนำ  อ่อนลำ   กรรมกำร 
         ๖.๘ นำงสำวสุริยริ์สสำ สีดำกุลฤทธ์ิ  กรรมกำร 
        ๖.๙ นำงสำวนิศำชล  ตำลิน   กรรมกำร 
         ๖.๑๐ นำงสำวจนัทกำนต ์ เอ่ียมส ำอำงค ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
         ๖.๑๑ นำงสำวจนัทร์จิรำ แซ่ยำ่ง   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 
 ท าหน้าที ่ จดัเตรียมของรำงวลักำรแข่งขนัและเกรียติบตัรใหก้บันกักีฬำท่ีไดแ้ต่ละอนัดบั 
                               ท่ี 1- 3 และรำงวลัชมเชยแก่นกักีฬำใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิการพยาบาล 
         ๗.๑  นำยอดิธร  สังฆจนัทร์     ประธำนกรรมกำร 
         ๗.๒  นำงชมพู ่  ชยัวร    กรรมกำร 
         ๗.๓ นำงสำวจนัทร์จิรำ แซ่ยำ่ง    กรรมกำร 
        ๗.๔  นำงกชพร   พลูทอง    กรรมกำร 
        ๗.๕  นำงสำวนิศำชล ตำลิน    กรรมกำร 
        ๗.๖   นำงสำววำสนำ  อ่อนลำ    กรรมกำร 
         ๗.๗  นำยช ำนำญ  รัตนศรีโสภำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                     ท าหน้าที ่ จดัเตรียมเวชภทัณ์ยำสำมญั ตลอดกำรด ำเนินกำรแข่งขนั 
๘.  ฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
       ๘.๑ นำงสำวผอ่งพรรณ ธุวงัควฒัน์  ประธำนกรรมกำร 
       ๘.๒ นำงสำวสุริยริ์สสำ สีดำกุลฤทธ์ิ  กรรมกำร 
       ๘.๓ นำงลดัดำ  แหว้เพช็ร  กรรมกำร 
       ๘.๔ นำงประนอม  สรรพคำ้  กรรมกำร 
       ๘.๔ นำงสำววำสนำ  อ่อนลำ   กรรมกำร 
       ๘.๕  นำงสำวศิรินภำ  ศิวใิจ   กรรมกำร 



       ๘.๖ นำงสำรภี  บวัเขียว   กรรมกำร 
       ๘.๗ นำงจรรยำ  นนัตะ๊จนัทร์  กรรมกำร 
       ๘.๘ นำงพชร  สังฆจนัทร์  กรรมกำร 
       ๘.๙ นำงสำวจำรุวรรณ อุปกำระ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๘.๑๐ นำงน่ิมนวล  จนัทะวงค ์  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร 
 
 ท าหน้าที ่ จดัเตรียมน ้ำด่ืม น ้ำแขง็ บริกำรใหก้บัคณะครู คณะกรรมกำรตดัสิน นกักีฬำใน
สนำมและกองกองเชียร์  ตลอดกำรแข่งขนัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 
๙.  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
       ๙.๑ นำยชูชำติ  สุนทรอินทร์  ประธำนกรรมกำร  
       ๙.๓ นำยธนภทัร์  พลูศิริ   กรรมกำร 
       ๙.๔ นำยมนตรี  ร่ืนรวย   กรรมกำร 
       ๙.๕ นำยโชติกร  ทำหะพรหม  กรรมกำร 
       ๙.๖ นำยนริศ   ปำนพิมลวฒัน์  กรรมกำร 
       ๙.๗ นำยเอกชยั  กองทอง  กรรมกำร 
       ๙.๘ นำงสำวศรีสมร  ทวโีชคชำญชยั  กรรมกำร 
       ๙.๙ นำงชมพู่   ชยัวร   กรรมกำร 
       ๙.๑๐ นกัศึกษำวชิำทหำรทุกนำย   กรรมกำร 

      ๙.๑๑ นำงสำวอรทยั  ลงักำกำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๙.๑๒ นำงสำวอมรรักษ ์ ติง   กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร       
 ท าหน้าที ่ ดูแลรักษำควำมปลอดภยัระหวำ่งกำรด ำเนินงำนใหเ้รียบร้อยเป็นไปดว้ยดี 
๑๐.  ฝ่ายยานพาหนะ 
       ๑๐.๑ นำยธนภทัร์  พลูศิริ   ประธำนกรรมกำร 
       ๑๐.๒ นำยเอกชยั  กองทอง  กรรมกำร 
       ๑๐.๓ นำยโชติกร  ทำหะพรหม  กรรมกำร 
       ๑๐.๔ นำงสำวศรีสมร  ทวโีชคชำญชยั  กรรมกำร 
                    ๑๐.๕ นำยพนม  รำศรีนิล   กรรมกำร 
       ๑๐.๖   นำยณรงค ์  กล้ิงสำด   กรรมกำร  
                    ๑๐.๖ นำยวเิชียร  เทือกตะ๊   กรรมกำร 
       ๑๐.๗ นำยทวชิำ  เฉียดแหลม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท าหน้าที ่ อ  ำนวยควำมสะดวกจดัเตรียมยำนพำหนะเพื่อใชใ้นกำรบริกำรภำยในงำนและ   
               ประสำนกบัฝ่ำยต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑๑.๑ นำยณรงค ์  นนัตะ๊จนัทร์  ประธำนกรรมกำร 
๑๑.๒ นำงชมพู ่  ชยัวร   กรรมกำร 
๑๑.๓ นำงน่ิมนวล  จนัทะวงค ์  กรรมกำร 
๑๑.๔ นำงกชพร    พลูทอง   กรรมกำร 

      ๑๑.๕วำ่ท่ี ร.ต. หญิงกญัญำ แสงสุขศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
      ๑๑.๖ นำงสำวหฤทยั  ศิระวงษ ์  กรรมกำรและผูช่้วยเลขำนุกำร
  

ท าหน้าที ่ จดัท ำแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรจดังำนกีฬำสีประจ ำปี  ๒๕๕๙ 
                สรุปและรวบรวมประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 

        ใหทุ้กคนปฏิบติัหนำ้ท่ี  ท่ีไดรั้บมอบหมำยโดยเคร่งครัด และบงัเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
          สั่ง  ณ  วนัท่ี        ๔         เดือน    มกรำคม     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
           
       (นำยนิมิตร อำศยั) 
            ผูอ้  ำนวยกำรวทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยตีำก 
 
 
 
 
 
 
 
 


