
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
ที่ ๕๓/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบการแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
.............................................. 

 ด้วยโรงเรียนบ้านเตาบ่าได้กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเตาบ่า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ได้ออกกําลังกาย มีทักษะการเล่นกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑.๑ นายวิทยา นนท์นภา ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธาน 
  ๑.๒ นายสุรพล บุญยัสสะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านเตาบ่า รองกรรมการ 
  ๑.๓ นายสมชาย พุททัศน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตาบ่า กรรมการ 
  ๑.๔ นายวันชัย บุญยัสสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตาบ่า กรรมการ 
  ๑.๕ นายอัครสิทธ์ิ สิงหาญ     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตาบ่า กรรมการ 
  ๑.๖ พระครูบุญสราภิวัฒน์ กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๑.๗ นายถนอม บุญเรียน กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๑.๘ นายชนะภัย ดอนเสือ กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๑.๙ นายอําพล ญาตินิยม กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๑.๑๐ นายเจริญ อันเสนา             กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๑.๑๑ นายเลื่อน แก้วดี    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๑.๑๒ นายทองไสย หวลคิด ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ประสาน สนับสนุน และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
 ๒. ฝ่ายจัดการแข่งขันและพิธีการ 
  ๒.๑ นายทองไสย หวลคิด ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
  ๒.๒ นายถนอม บุญเรียน กรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  ๒.๓ นายชนะภัย ดอนเสือ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 
  ๒.๔ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๒.๕ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ กําหนดประเภทกีฬากรีฑา สูจิบัตร ประชาสัมพันธ์ กรรมการตัดสินกีฬากรีฑา
ประเภทต่างๆ และขบวนพาเหรด 
 ๓. ครูประจําสี 
  ๓.๑ สีแดง 
   ๓.๑.๑ นายเลื่อน แก้วดี ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
   ๓.๑.๒ นายทองไสย หวลคิด ครูชํานาญการพิเศษ รองประธาน 



   ๓.๑.๓ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๓.๑.๔ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ      
   ๓.๑.๕ นางภคพร ทาพะยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ            
   ๓.๑.๖ นายสังคม มีชัย นักการภารโรง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒ สีน้ําเงิน 
   ๓.๒.๑ นายมีศักด์ิ โคนาโล ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
   ๓.๒.๒ นางสาวนิตยา อันทามา ครูฝึกสอน รองประธาน 
   ๓.๒.๓ นางสกุลเพ็ญ ชมพูพาน ครูฝึกสอน กรรมการ 
   ๓.๒.๔ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
   ๓.๒.๕ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และอํานวยความสะดวกแก่นักกีฬาและผู้ปกครองประจําสี 
 ๔. ฝ่ายตัดสินกีฬา–กรีฑา 
  ๔.๑ นายเลื่อน แก้วดี ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
  ๔.๒ นายทองไสย หวลคิด ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๓ นายมีศักด์ิ โคนาโล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๔ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๕ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๔.๖ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู กรรมการ 
  ๔.๗ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๘ นายสังคม มีชัย นักการภารโรง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ตัดสินการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
 ๕. ฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์ 
  ๕.๑ นายเลื่อน แก้วดี ครูชํานาญการพิเศษ  ประธาน 
  ๕.๒ นายวันชัย บุญยัสสะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตาบ่า กรรมการ 
  ๕.๓ นายอัครสิทธ์ิ สิงหาญ     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตาบ่า กรรมการ 
  ๕.๔ นายมีศักด์ิ โคนาโล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.๕ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.๖ นายสังคม มีชัย นักการภารโรง กรรมการ 
  ๕.๗ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๕.๘ นายทองไสย หวลคิด  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดทําสนามแข่งขัน ประดับธง กองอํานวยการ เครื่องเสียง นํ้าด่ืม อุปกรณ์การ
แข่งขัน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๖. ฝ่ายปฏิคม 
  ๖.๑ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
  ๖.๒ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๖.๓ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู กรรมการ 
  ๖.๔ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม 



 ๘. ฝ่ายพยาบาล 
  ๘.๑ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู ประธาน 
  ๘.๒ นางสุณิสา เลิศสุบินรักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  ๘.๓ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
  ๘.๔ นางภคพร ทาพะยัง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยา ปฐมพยาบาล และนํานักกีฬาไปสถานพยาบาล 
 ๙. ฝ่ายการเงินและรางวัล 
  ๙.๑ นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
  ๙.๒ นางกาญจนา วิชานนท์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเงินและรางลัลในการแข่งขันกีฬา 
 ๑๐. ฝ่ายรายงานผลโครงการ 
  ๑๐.๑ นายทองไสย หวลคิด ครูชํานาญการพิเศษ ประธาน 
  ๑๐.๒ นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ถ่ายภาพกิจกรรม บันทึกผลการแข่งขัน และรายงานโครงการ 
 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ  บังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป               
 ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
           (นายวิทยา นนท์นภา) 
    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 

 
 
 
 
 

 


