
 
 

คําสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
     ที ่ ๐๑    / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการแขงขันกีฬาสีภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
.............................................................................. 

 ดวยงานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
ไดมีการจัดการแขงขันกีฬาสีภายในวิทยาลัย ฯ ของนักเรียน นักศึกษา ประจําป  ๒๕๖๒   ในวันที่ 
๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ สนามกีฬาภายในวิทยาลัย ฯ เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลิกภาพ และสงเสริม
นักเรียน นักศึกษาใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย หางไกล
ยาเสพติด แกปญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมของนักเรียน 
นักศึกษาเพื่อใหเปนตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ  
 ดังนั้น  เพ่ือใหกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายในของนักเรียนนักศึกษา ครั้งนี้เปนไปดวยความ
เรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงคอาศยัอํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา
ดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๒ ขอ ๑๓ ขอ ๒๙(๖) จึงมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรตอไปนี้
เปนคณะทํางานดําเนินงานกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑   นายวันชัย  โตมี   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายอดิธร  สังฆจันทร  กรรมการ 
๑.๓  นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ   กรรมการ 
๑.๔  นางสุดารัตน  วัฒนธัญญกรรม  กรรมการ 
๑.๕  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖  นางละมลุ  รื่นรวย   ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ควบคุมการดําเนินงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา อํานวยความสะดวกในการจัดการ 
แขงขัน ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามวัตถุประสงค 

๒.  คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่ 
๒.๑  นายอดิธร  สังฆจันทร  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
๒.๓  นายสุรสิทธิ ์  แจมใส   กรรมการ 
๒.๔  นายมนตร ี  รื่นรวย   กรรมการ  
๒.๕  นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
๒.๖  นายชยันต  วราโภค   กรรมการ 
๒.๗  นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการ   
๒.๘  นายสมพงษ  ศิวิใจ   กรรมการ 
๒.๙  นายสารวิน  จินนา   กรรมการ 



๒.๑๐นายปรีดา  แกงประดิษฐ  กรรมการ 
๒.๑๑นายธะเนศ  ชาติวรรณ  กรรมการ 
๒.๑๒นายสมชาย  บัวเขียว   กรรมการ 
๒.๑๓นางสมปอง  เครอืปู   กรรมการ 
๒.๑๔นายสีนวน  สรรพคา   กรรมการ 
๒.๑๕นายชํานาญ  รัตนศรีโสภา  กรรมการ 
๒.๑๖นายประมวล  รอดคุม     กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๗นายศักดิ์สิทธ  สัตโส   ผูชวยกรรมการผูชวยเลขานุการ  
มีหนาที่ จัดความพรอมบริเวณสถานท่ีใหสะอาดสวยงามเรียบรอย แทนบรรยาย 

ประธานในพิธี  เสาธงประจําสี เตนทอํานวยการแตละส ีและสนามแขงขัน และดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการแขงขัน 

๓.  คณะกรรมการฝายแสงเสียงและบันทึกภาพ 
๓.๑  นางสาวชลธิชา  วาณิชศิริ  ประธานกรรมการ 
๓.๒  นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการ 
๓.๓  นางสาวจันทกานต เอ่ียมสําอางค  กรรมการ 
๓.๔  นายชยันต  วราโภค   กรรมการ 
๓.๕  นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 

      ๓.๖  Miss Mya Yun Hlwar    กรรมการ 
      ๓.๗  นางสาวกวินนา  กวินยรรยง  กรรมการ 
      ๓.๘  นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 

     ๓.๘  นายสุรสิทธิ ์  แจมใส      กรรมการและเลขานุการ 
               ๓.๖  นายประมวล  รอดคุม     ผูชวยกรรมการผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ จัดเตรียมดูแลอุปกรณเครื่องเสยีงและไฟฟา และเก็บบันทึกภาพกิจกรรมการ 
แขงขันกีฬาสีของนักเรียนนักศึกษา  ดูแลและแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟา แสง เสียง ที่อาจจะเกิด
การขัดของขึ้น และประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของระหวางการดําแขงขันเนินงานและพิธีการ
ตางๆ 
 ๔.  คณะกรรมการฝายตัดสิน 
        ๔.๑  นายอดิธร  สังฆจันทร  ประธานกรรมการ 
        ๔.๒ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
        ๔.๔ นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
        ๔.๕ นางนงลักษณ  ทาส ี   กรรมการ 
        ๔.๖ นางสุดารัตน  วัฒนธัญญกรรม  กรรมการ 
        ๔.๗ นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
        ๔.๘ นางสาวจันทกานต เอ่ีอมสําอางค  กรรมการ 
        ๔.๙ นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ   กรรมการ 
        ๔.๑๐นายชยันต  วราโภค   กรรมการ 
        ๔.๑๑นางสาวศศิกานต แซกือ   กรรมการ 
        ๔.๑๒นางสาวพาฝน  ออนเฉวียง  กรรมการ 



      ๔.๑๓ นางสาวรัตติกาล สุวรรณปญญา  กรรมการ  
      ๔.๑๔นางสาวกวินนา  กวินยรรยง  กรรมการ 
      ๔.๑๕นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร  กรรมการ 
      ๔.๑๖Miss Mya Yun Hlwar    กรรมการ 
      ๔.๑๗นางสาวสีริธร  แกวคําลา  กรรมการ 
               ๔.๑๘นางสาววรรณรัตน ทองมี   กรรมการ 
      ๔.๑๙นางสาววาสนา  ออนลา   กรรมการ 
      ๔.๒๐นางสาวนิพาพร  ยะพันธ   กรรมการ    
               ๔.๒๑นางสาวนิศาชล  ตาลิน   กรรมการ 
      ๔.๒๒นายศักดิ์สิทธิ ์  สัตโส   กรรมการ 
      ๔.๒๓นางสาวอรทัย    ลังกากาศ  กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๒๔นางละมุล  รื่นรวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ๔.๒๕นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ทําหนาที ่ดําเนินการตัดสินการแขงขันกีฬาเปนไปดวยความยุติธรรมตามกฎกติกาใหเปน  
ดวยความเรียบรอย 
๕.  คณะกรรมการฝายพิธีเปด-ปด  
       ๕.๑ นายอดิธร  สังฆจันทร   ประธานกรรมการ 
       ๕.๒ นางนงลักษณ  ทาส ี    กรรมการ 
       ๕.๓ นางสาวผองพรรณ  ธุวังควัฒน   กรรมการ 
       ๕.๔ วาที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี   กรรมการ 
       ๕.๕ นายสุรสิทธิ ์  แจมใส    กรรมการ 
       ๕.๖ นางสุดารัตน  วัฒนธัญญกรรม   กรรมการ 
       ๕.๗ นายณริศ  ปานพมิลวัฒน   กรรมการ 
       ๕.๘ นางสุณ ี  แจมใส    กรรมการ 
       ๕.๙ นางสาวจันทกานต เอ่ียมสําอางค   กรรมการ 
       ๕.๑๐นางสาวหฤทัย   ศิระวงษ    กรรมการ 
       ๕.๑๑นางสาวพาฝน  ออนเฉวียง   กรรมการ 
       ๕.๑๒นางสาวรัตติกาล สุวรรณปญญา   กรรมการ 
       ๕.๑๓นางสาวกวินนา  กวินยรรยง   กรรมการ 
       ๕.๑๔นางสาวมัณฑนี  โตม ี    กรรมการ 
       ๕.๑๔นางพชร  สังฆจันทร   กรรมการ 
       ๕.๑๕นางละมุล  รื่นรวย        กรรมการและเลขานุการ
       ๕.๑๖นางสาวอรทัย  ลังกากาศ           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ทําหนาที่  เตรยีมคํากลาวรายงานการและเตรียมพิธีการดําเนินงานตามลําดับข้ันตอนให    
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 
 
 



๖.  คณะกรรมการฝายรางวัลการแขงขัน  
        ๖.๑ นางละมุล  รื่นรวย   ประธานกรรมการ 

       ๖.๓ นางสาวพาฝน  ออนเฉวียง  กรรมการ 
        ๖.๔ นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
        ๖.๕ นางสาวรัตติกาล สุวรรณปญญา  กรรมการ 
        ๖.๖ นางสาวสุริยริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 
        ๖.๖ นางสาวนิพาพร ยะพันธ   กรรมการ 
        ๖.๗ นางสาววรรณวิศา ทวยมาตร  กรรมการ 

       ๖.๘  นางสาววาสนา ออนลา   กรรมการ 
        ๖.๙  นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
        ๖.๑๐นางสาววรรณรัตน ทองมี   กรรมการ 

       ๖.๑๑นางสาวสีรธิร  แกวคําลา  กรรมการ 
        ๖.๑๒นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการ 
        ๖.๑๓นางพชร  สังฆจันทร  กรรมการ 
        ๖.๑๔นางสาวจันทกานต เอ่ียมสําอางค  กรรมการและเลขานุการ 
        ๖.๑๕นางสาวกวินนา กวินยรรยง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ทําหนาที่  จัดเตรียมของรางวัลการแขงขันและเกรียติบัตรใหกับนักกีฬาที่ไดแตละอันดับ 
ที่ 1- 3 และรางวัลชมเชยแกนักกีฬาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
๗.  คณะกรรมการฝายสวัสดิการพยาบาล 
         ๗.๑  นางชมพู  ชัยวร   ประธานกรรมการ 
         ๗.๒  นางสาวนายตยา ปานพิมลวัฒน  กรรมการ 
         ๗.๓  นางสาวนิพาพร ยะพันธ   กรรมการ 
         ๗.๔  นางนิ่มนวล  จันทะวงค  กรรมการ 
         ๗.๕  นางสาวนิศาชล ตาลิน   กรรมการ 
         ๗.๖  นางสาววาสนา ออนลา   กรรมการ 
         ๗.๗  นางมัณฑนี  โตม ี   กรรมการและเลขานุการ 
         ๗.๘  นางสาวศิรินภา ศิวิใจ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
                     ทําหนาที่  จัดเตรียมเวชภัทณยาสามัญ และดูแลผูเจ็บปวยจากการแขงขันตลอดการ
ดําเนินการแขงขัน 
๘.  ฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
       ๘.๑  นางสาวผองพรรณ ธุวังควัฒน  ประธานกรรมการ 
       ๘.๒  นางสาวสุริยริสสา สีดากุลฤทธิ์  กรรมการ 
       ๘.๓  นางลัดดา  แหวเพ็ชร  กรรมการ 
       ๘.๔  นางประนอม  สรรพคา   กรรมการ 
       ๘.๔  นางสาววาสนา  ออนลา   กรรมการ 
       ๘.๕  นางสาวศิรินภา  ศวิิใจ   กรรมการ 
       ๘.๖  นางสาวนิพาพร   ยะพัน   กรรมการ 
       ๘.๗  นางจรรยา  นันตะจันทร  กรรมการ 



       ๘.๘  นางพชร  สังฆจันทร  กรรมการ 
       ๘.๙  นางนิ่มนวล  จันทะวงค  กรรมการ 
       ๘.๙  นางสาวรัตติกาล สุวรรณปญญา กรรมการและเลขานุการ 
       ๘.๑๐นางสาวจารุวรรณ อุปการะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ทําหนาที่  จัดเตรียมน้ําดื่ม น้ําแข็ง บริการใหกับคณะครู คณะกรรมการตัดสิน นักกีฬาใน 
สนามและกองกองเชียร  ตลอดการแขงขันใหเปนไปดวยดี 
๙.  ฝายรักษาความปลอดภัย 
       ๙.๑ นายณริศ  ปานพิมลวัฒน  ประธานกรรมการ 
       ๙.๓ นายสุรสิทธ  แจมใส   กรรมการ 
       ๙.๔ นายมนตร ี  รื่นรวย   กรรมการ 
       ๙.๕ นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
       ๙.๖ นางสุดารัตน  วัฒนธัญญกรรม  กรรมการ 
       ๙.๗ นายมนตร ี  รื่นรวย   กรรมการ 
       ๙.๘ นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
       ๙.๙ นางสาวศรีสมร  ทวีโชคชาญชัย  กรรมการ 
       ๙.๑๐นางชมพู  ชัยวร   กรรมการ 
       ๙.๑๑นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย   กรรมการ 

      ๙.๑๒นางสาวอรทัย  ลังกากาศ  กรรมการ 
      ๙.๑๓นายชยันต  วราโภค   กรรมการและเลขานุการ 

       ๙.๑๔นายประสาร  สังวาลเพชร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ       
 ทําหนาที่  ดูแลรักษาความปลอดภัยระหวางการดําเนินงานใหเรียบรอยเปนไปดวยดี 
๑๐.  ฝายยานพาหนะ 
       ๑๐.๑  นางสาวศรีสมร ทวีโชคชาญชัย  ประธานกรรมการ 
       ๑๐.๒  นายเอกชัย  กองทอง   กรรมการ 
       ๑๐.๓  นายโชติกร  ทาหะพรหม  กรรมการ 
       ๑๐.๔  นายพนม  ราศรีนิล   กรรมการ   
                 ๑๐.๕ นายณรงค  กลิ้งสาด   กรรมการ 
       ๑๐.๖  นายวิเชียร  เทือกตะ   กรรมการ 
       ๑๐.๗  นางสาวชุติมา สุนทรอินทร  กรรมการ   
       ๑๐.๘  นางสาวสุริยริสสา สีดากุลฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐.๙  นางสาวนิพาพร ยะพันธ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ทําหนาที่  อํานวยความสะดวกจัดเตรียมยานพาหนะเพ่ือใชในการบริการภายในงานและ  
 ประสานกับฝายตางๆที่เก่ียวของ 
๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

๑๑.๑ นางสาวชลธิชา  วณิชศิริ   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางชมพู  ชัยวร   กรรมการ 
๑๑.๓ นางนิ่มนวล  จันทะวงค  กรรมการ 



๑๑.๔ วาที่ ร.ต.หญิงกัญญา แสงสุขศรี  กรรมการและเลขานุการ  
     ๑๑.๕ นางสาวหฤทัย  ศิระวงษ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ทําหนาที่  จัดทําแบบฟอรมการประเมินผลการจัดงานกีฬาสีประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒   

         สรุปและรวบรวมประเมินผลการดําเนินงาน 
 

        ใหทุกคนปฏิบัติหนาที่  ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด และบังเกิดผลดีแกทางราชการ 
          สั่ง  ณ  วันที ่  ๖   เดอืน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
           
       (นายวันชัย    โตม)ี 
            ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


