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ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ท่ี ๒๐ /๒๕๖๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแข่งขันกีฬำสีต้ำนยำเสพติดโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
 “พระพรหม เกมส์ คร้ังที่ ๔” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

         
ด้วยโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ ก าหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “พระพรหม เกมส์  ”  

เกมแห่งความสามัคคี  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้ออกก าลังกาย  มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  สุขภาพจิตท่ี ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคี  ฝึกการ
ท างานเป็นหมู่คณะ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  สามารถน าทักษะด้านกีฬามาใช้อย่าง
ถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทน 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ                  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
            ๑.๑  นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓  นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์     ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    ๑.๔  นางสาวอัจฉรา    นาควานิช ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑.๕  นางปิยนันท์    ยิ่งค านึง  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
     ๑.๖  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่    ก าหนดนโยบาย  อ านวยการจัดการแข่งขัน ควบคุม ก ากับ วินิจฉัยส่ังการให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ        
 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน (คณะกรรมการนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖)  ประกอบด้วย   
 ๒.๑  นายศรชัย  ผลประดิษฐ์  นักเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒.๒  นางสาวนัฐชนก  จิตต์เอื้อเฟื้อ นักเรียน    รองประธานกรรมการ                                                   
 ๒.๓  นางสาวปรวรรณ  มาศเมฆ  นักเรียน    กรรมการ 
  ๒.๔  นางสาววรารัตน์  ขุนสวัสด์ิ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๕  นางสาวสุธาสินี  อนุศิลป์  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๖  นางสาวเกศรา  วัฒนแผลง  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวภูษนิษา  ชียวาที  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวสุนิษา  สุขเจริญ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวอลิษา  พาหละ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางสาวศรันย์พร  แดงสุวรรณ นักเรียน    กรรมการ 
 ๒.๑๑  นางสาวมณฑิฬา  สุวรรณ์สุข นักเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒  นางสาวกรรณิกา  บุญบวร  นักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  หน้ำที่     ประสานงาน  อ านวยความสะดวกกับทุกฝ่ายให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
 ๑.  เตรียมสนามแข่งขันให้เรียบร้อย 

๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
๓.  ด าเนินงานและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้เสร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

 

๓. คณะกรรมการประจ าคณะสี มีหน้าท่ี อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และด าเนินกิจกรรมของคณะสี  
ประกอบด้วย        
    ๓.๑  คณะสีแดง 

๓.๑.๑ นางปิยนันท์    ยิ่งค านึง  ครู ช านาญการ   ประธานสี 
๓.๑.๒ นางกษมาวดี      ก าลังเกื้อ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานสี 
๓.๑.๓ นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์     ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๑.๔ นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๓.๑.๕  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๑.๖ นายสัตยา  หนูเยาว์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑.๗ นางสาวนันทวดี  สิงโหพล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 

    ๓.๒  คณะสีฟ้า 
๓.๒.๑ นายอนนท์   จงไกรจักร  ครู ช านาญการ   ประธานสี 
๓.๒.๒ นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานสี 
๓.๒.๓ นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานสี 
๓.๒.๔ นางอนงค์  ทองนุ่น  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๑.๕ นางสาวมลฤดี   ศิริมาศ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 
๓.๒.๖ นายพงศธร    ทุมสุวรรณ  ครู ช านาญการ   กรรมการ   
๓.๒.๗ นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๒.๘  นางจิราวรรณ   ปรีชา  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๒.๙  นางกฤติกา     อยู่พิทักษ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๓.๒.๑๐ นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๓.๒.๑๑ นางสาวกชพร  ผอมฉิม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 

    ๓.๓  คณะสีชมพู 
๓.๓.๑  นางสาวอัจฉรา    นาควานิช ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานสี 
๓.๓.๒  นางจิรนันท์  เรืองรุก  ครูช านาญการ   รองประธานสี 
๓.๓.๓ นายสุธี   คชาผล   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๓.๓.๔ นางสาวดวงพร   จุลพงศ์  ครู ช านาญการ   กรรมการ   
๓.๓.๕  นางสุดา  จันทร์สุรางค์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๖  นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
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๓.๓.๗ นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๓.๘ นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๓.๙ นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๓.๓.๑๐ นายศิริชัย  รัตนะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

   หน้ำที่  ๑.  ด าเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ  กฎ  กติกา  ยุติธรรม  และประสานงานกับ
ทุกฝ่าย ให้การ ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒.  ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและประสานน านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๓.  แจ้งกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อขอเวลาเรียนให้กับนักกีฬา 
 ๔. รายงานผลการแข่งขันที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อเสนอผู้บริหารโรงเรียน 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย  
  ๔.๑  นายสุธี   คชาผล   ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
  ๔.๓  นางสาวอัจฉรา นาควานิช    ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๔  นางกษมาวดี      ก าลังเกื้อ  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๕  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๔.๖  นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๗  นายอนนท์   จงไกรจักร  ครู ช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายจัดสถานท่ี 
๒. จัดต้ังเต็นท์ พร้อมจัดเก้าอี้และชุดรับแขก ให้เรียบร้อย 
๓. จัดหาไม้ประดับ ตกแต่งกองอ านวยการ และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังเสร็จงาน 
๔. ดูแล ติดต้ังเครื่องเสียง และส่ือทัศนูปกรณ์ ให้เรียบร้อย  
 

๕.   คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม    ประกอบด้วย 
๕.๑  นางสุดา  จันทร์สุรางค์  ครู ช านาญการพิเศษ         ประธานกรรมการ 

         ๕.๒  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร  ครู ช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
     ๕.๓  นางสาวเกศรา  วัฒนแผลง  นักเรียน    กรรมการ 
 ๕.๔  นางสาวภูษนิษา  ชียวาที  นักเรียน    กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวสุนิษา  สุขเจริญ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๕.๖  นางสาวอลิษา  พาหละ  นักเรียน    กรรมการ 
หน้ำที่ ๑.   ให้ค าปรึกษา คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฏิคม 

๒.   ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน  
๓.   จัดหาน้ าแข็ง และน้ าด่ืม ไว้บริการตลอดงาน 
๔.   จัดหากาแฟ – อาหารว่าง และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้พร้อมบริการ ในวันพิธีเปิด 

 

๖.   คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร    ประกอบด้วย 
   ๖.๑  นางปิยนันท์    ยิ่งค านึง  ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นายศิริชัย  รัตนะ     นักศึกษาฝึกประสบการณ์  รองประธานกรรมการ 
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๖.๓  นายสัตยา  หนูเยาว์            ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๖.๔  นายสุธี คชาผล   ครู ช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑.   ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน  ให้ชุมชนทราบ 
๒.  เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายพิธีกร 

         ๓.  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน ตามโปรแกรมแข่งขัน 
 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ   ประกอบด้วย 

๗.๑  นายสุธี   คชาผล             ครู ช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์    ครูอัตราจ้าง  รองประธานกรรมการ 
๗.๓  นางสาวมลฤดี   ศิริมาศ     เจ้าหน้าท่ีธรการ         กรรมการ 

หน้ำที่ ๑.  บันทึกภาพ V.D.O.  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จนแล้วเสร็จ 
๒.  บันทึกภาพนิ่ง  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน จนแล้วเสร็จ 
 

๘.    คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำรำงวัล  และถ้วยรำงวัล   ประกอบด้วย 
        ๘.๑   นางจิรนันท์  เรืองรุก                  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
        ๘.๒   นางอนงค์  ทองนุ่น          ครูช านาญการ       รองประธานกรรมการ 

๘.๓  นางสาวนัฐชนก  จิตต์เอื้อเฟื้อ  นักเรียน   กรรมการ                                                   
 ๘.๔  นางสาวปรวรรณ  มาศเมฆ   นักเรียน   กรรมการ 
  ๘.๕  นางสาววรารัตน์  ขุนสวัสด์ิ   นักเรียน   กรรมการ 
 ๘.๖  นางสาวสุธาสินี  อนุศิลป์   นักเรียน   กรรมการ 
หน้ำที่  

๑.  เตรียมถ้วยรางวัลต่างๆ ให้ครบทุกประเภทกีฬา และติดตามเก็บคืนเมื่อเสร็จงาน 
๒.  จัดเตรียมส่ิงของเพื่อเป็นรางวัลนักกีฬา 
 

๙.    คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล    ประกอบด้วย 
     ๙.๑ นางสาวสุกันยา   ลัทธิพรหม  ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ   
            ๙.๒ นางสาวประณีต เจริญวาศน์                   ครู ช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ                        

  ๙.๓ นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ           ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่   ๑.  ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายพยาบาล 

๒.  จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาลให้เรียบร้อย 
๓.  ให้การดูแล ปฐมพยาบาลผู้ป่วย  จนเสร็จส้ินการแข่งขัน 
๔.   ติดต่อประสานงาน กับโรงพยาบาล เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และรายงานผู้บริหารทันที 

 
 ๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสิน 
     ๑๐.๑  ตัดสินพิธีเปิด คีตมวยไทย  ประกอบด้วย 

   ๑.  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ   ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายอนนท์   จงไกรจักร (ฟ้า)  ครู ช านาญการ  กรรมการ 
   ๓.  นางสาวอัจฉรา    นาควานิช (ชมพู)  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
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   ๔.  นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน์  (แดง)  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 

      ๑๐.๒   คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำ   ประกอบด้วย 
๑. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นายศรชัย  ผลประดิษฐ์  นักเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวนัฐชนก  จิตต์เอื้อเฟื้อ  นักเรียน    กรรมการ                                                   
 ๔. นางสาวปรวรรณ  มาศเมฆ  นักเรียน    กรรมการ 
  ๕. นางสาววรารัตน์  ขุนสวัสด์ิ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุธาสินี  อนุศิลป์  นักเรียน    กรรมการ 
 ๗. นางสาวเกศรา  วัฒนแผลง  นักเรียน    กรรมการ 
 ๘. นางสาวภูษนิษา  ชียวาที  นักเรียน    กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุนิษา  สุขเจริญ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอลิษา  พาหละ  นักเรียน    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวศรันย์พร  แดงสุวรรณ นักเรียน    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวมณฑิฬา  สุวรรณ์สุข  นักเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวกรรณิกา  บุญบวร  นักเรียน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         

๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงพิธีเปิด ประกอบด้วย 

๑๑.๑  นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นางกษมาวดี      ก าลังเกื้อ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓  นางกฤติกา     อยู่พิทักษ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๔  นางปิยนันท์    ยิ่งค านึง  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
๑๑.๕  นางสาวนันทวดี  สิงโหพล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑.๖  นางสาววรานันท์  ศรีเต้ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑.๗  นางสาวกชพร  ผอมฉิม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑.๘  นางสาวทัศนีย์  มูณีนคร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑.๙  นางสาวนายศิริชัย  รัตนะ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๑.๑๐นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   จัดการแสดงคีตมวยไทย 
 

 ๑๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน    ประกอบด้วย 
๑๒.๑  นางสุดา  จันทร์สุรางค์  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒  นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑๒.๓ นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  ครุ ช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๔  นางสาวขุติมันต์  วุฒิมานพ   ครู ช านาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ให้ความสะดวกและตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
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๑๓   คณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑๓.๑  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒  นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

          ๑๓.๓  นางสาวมณฑิฬา  สุวรรณ์สุข นักเรียน    กรรมการ 
          ๑๓.๔  นางสาวกรรณิกา  บุญบวร  นักเรียน    กรรมการ 
          ๑๓.๕ นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ     
 หน้ำที่   ๑.  ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายติดตามและประเมินผล 
            ๒.  แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ท่ีมีต่อ 
                  การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
            ๓.  ติดตามผลการแข่งขัน และผลการจัดกิจกรรมของทุกคณะสี เพื่อเป็นข้อมูล 
            ๔.  สรุปผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “พระพรหมเกมส์” ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
                  เป็นรูปเล่มและส่งคณะสีละ 1 เล่ม รายงานฝ่ายบริหารโรงเรียน 
             
                      ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ  เอาใจใส่ เสียสละและรับผิดชอบอย่าง
เต็มความสามารถ  เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการ ต่อไป 
  
                                 ส่ัง  ณ วันท่ี   ๓   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 
                    (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
 


