
 
 
 
 

 คําส่ังโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
ท่ี   185 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
---------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กําหนดให้ 
มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559  ในระหว่างวันท่ี  29-30 ธันวาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์   ได้ออกกําลังกาย กลางแจ้งอย่าง
สนุกสนาน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในหมู่คณะ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี 1 
ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมกีฬา โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินกิจกรรมกีฬาภายใน 
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ประจําปีการศึกษา  2559  ดังนี้        

  1. คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นายสุรชาติ  ทอนศรี   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์  รองผู้อํานวยการ    รองประธานกรรมการ 
มีหน้าท่ี  ให้คําปรึกษาและเสนอแนะในการดําเนินการตามโครงการ  
 

2. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินงาน         
1. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายประทวนศักดิ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายกฤษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายสําราญ  ตรีคํา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
11. นายปราโมทย์  จิตดี   ช่างไม้ระดับ 4             กรรมการ 
12. นายสําเริง  สุขหล้า   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
13. นายนิรัตน์  แก้วอุดม   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
14. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                            
มีหน้าท่ี : 1. วางแผนดําเนินการพิธีเปิดและพิธีปิด        

    2. จัดเตรียมกําหนดการพิธีการเปิดและปิด 
    3. ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 



3. คณะกรรมการสีฟ้า 
1. นางเพรชนี  กรไกร   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสีจันทร์  นนทา   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทองลือ  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นางพรประภา  รัชตธนิตกุล  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นางพัสชนันท์  พรหมประภัศศร  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นางสาวกาญจน์ประภา  ปราณีต ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
8. นางยุภาพร  ตามบุญ   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
9. นางสาววิมลลักษณ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
10. นางสาวจริญญา  คัชมาตย์  ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
11.นางสาวอภิชญา  นวล   ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
12. Teacher Prici   ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
13.นางบัณฑิตา  นาราษฎร์  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1.  ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา และควบคุมขบวนพาเหรด 
   2.  ให้คําปรึกษาการเตรียมการ และการแข่งขัน 
 

4. คณะกรรมการสีเหลือง 
1. นางวิมลมาศ  บัวประคอง  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสําราญ  ตรีคํา   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นางวิไลรัตน์  ทองสุ   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นางรําไพ  อดทน   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นางวัชราภรณ์  วงศ์ประสาร  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
8. นางอรพิน  บัวลา   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
9. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
10. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
11. นางสาวฐิติมา  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
12. นางเนาวรัตน์   ไฮกัญญา  เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ  กรรมการ 
13. Teacher Jenny   ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
14. นางญาณิกา  ลาประวัติ  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1.  ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา และควบคุมขบวนพาเหรด 
   2.  ให้คําปรึกษาการเตรียมการ และการแข่งขัน 
 

5. คณะกรรมการสีแดง 
1. นางสุวณี  ธาน ี   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางพรพรรณ  สิทธิสมบูรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายประทวนศักดิ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นางสุชาดา  เชาว์ศรีกุล   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นางเอ้ืออารี  อินทร์ปอง  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 



8. นางรัชดาวัลย์  จิรพรพินิต  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
9. นางระคน  สูงโฮง   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
10. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
11. นางสาวสําเนียง  แก้วพวง  ครูธุรการ    กรรมการ 
12. นางสาววนิดา  จําปาเงิน  ครูอัตราจ้าง                                กรรมการ 
13. นางครูปัณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1.  ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา และควบคุมขบวนพาเหรด 
   2.  ให้คําปรึกษาการเตรียมการ และการแข่งขัน 
 

6. คณะกรรมการสีชมพู 
1. นางธัญญากรณ์  โนนกอง  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางธัญณิชา  ผุดผ่อง   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นายกฤษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นางพัชรี  ม่ันปรีอ่อน   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นางสาวศุภกานต์  บุญสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
8. นางสมหมาย  ราชบุญคุณ  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
9. นางบุษยมาส  ทองเกลี้ยง  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
10. นางสาวนงลักษณ์  พละศักดิ์  ครูชํานาญการ                                กรรมการ 
11. นางสาวอําไพ  บัวงาม  ครูชํานาญการ                                กรรมการ 
12. นางสาวณัชชา  ศรีรักษา  ครูชํานาญการ                                กรรมการ 
13. นางสาวสุนิษา  ทาระ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 
14. นางสาวอังคณา  พวงจําปา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์                     กรรมการ 
15. นางสุจินดา  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1.  ดูแลและควบคุมการฝึกซ้อมแข่งขันกีฬา และควบคุมขบวนพาเหรด 
   2.  ให้คําปรึกษาการเตรียมการ และการแข่งขัน 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
1. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุรีรัตน์  ยิ่งยงชัย  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
3. นางสาวนงลักษณ์  พละศักดิ์  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง  ครูชํานาญการพิเศษ                      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาสีและเป็นพิธีกรระหว่างการแข่งขัน 

  2. แนะนําสถานท่ีและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสี 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงและสถานท่ี 

1. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายประทวนศักดิ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายกฤษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 



7. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายสําราญ  ตรีคํา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
10. นายปราโมทย์  จิตดี   ช่างไม้ ระดับ 4             กรรมการ 
11. นายสําเริง  สุขหล้า   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
12. นายนิรัตน์  แก้วอุดม   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
13. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
14. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:  1. จัดเตรียมสนามกีฬาเพ่ือแข่งขันและฝึกซ้อม 

  2. จัดหาอุปกรณ์แข่งขันกีฬา เครื่องเสียง ในการดําเนินการ 
  3. จัดตกแต่งบริเวณพิธีเปิด-ปิด 
  4. เก็บอุปกรณ์หลังจากการดําเนินงานเสร็จสิ้น 

   
9. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

1. นางเอ้ืออารี  อินทร์ปอง  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาอังกฤษทุกคน     กรรมการ 
3. นางสาววิมลลักษณ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:     จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 

10. คณะกรรมการการเงินและฝ่ายจัดหารางวัล 
1. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสําเนียง  แก้วพวง  ครูธุรการ    กรรมการ 
3. นางเนาวรัตน์   ไฮกัญญา  เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:       จัดเตรียมรางวลัและเกียรติบัตร 
              

11. คณะกรรมการฝ่ายวงดุริยางค์และขบวนพาเหรด 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ  เพียซุย  ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี:      1.  ฝึกซ้อมวงดุริยางค์และขบวนพาเหรด 

       2. ฝึกซ้อมดรัมไทย์เยอร์ให้พร้อมในพิธีเปิด 
          
12. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกีฬาและกรีฑา               

กรรมการตัดสินกรีฑา     
กรรมการปล่อยตัวกรีฑา 

1. นายประทวนศักดิ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับรายงานตัวกรีฑา 
1. นางสุวณี  ธาน ี   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
1. นางวัชราภรณ์  วงศ์ประสาร  ครูชํานาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวศุภกานต์  บุญสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทองลือ  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางสีจันทร์  นนทา   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 



5. นางธัญญากรณ์  โนนกอง  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการนํานักกรีฑาเข้าลู่ 

1. นางวิไลรัตน์  ทองสุ   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรี  ม่ันปรีอ่อน   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกาญจน์ประภา  ปราณีต ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางพรพรรณ  สิทธิสมบูรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกํากับลู่ 
1. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นายสําราญ  ตรีคํา   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
6. นายปราโมทย์  จิตดี   ช่างไม้ ระดับ 4             กรรมการ 
7. นายสําเริง  สุขหล้า   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
8. นายนิรัตน์  แก้วอุดม   พนักงานพัสดุ ส.4            กรรมการ 
9. นายชัยมงคล บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการกํากับเส้นชัย 
1. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสุจินดา  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นางรําไพ  อดทน   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางรัชดาวัลย์  จิรพรพินิต  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นางสมหมาย  ราชบุญคุณ  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นางสาววนิดา  จําปาเงิน  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
7. นางสาวจิตติมา  อุทาโพธิ์  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
8. นางยุภาพร  ตามบุญ   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน 
1. นางธัญณิชา  ผุดผ่อง   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางเอ้ืออารี  อินทร์ปอง  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นางนิศรานุช  ประเสริฐทรง  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางเพชรนี  กรไกร   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
5. นางพัชนันท์  พรหมประภัศศร  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
6. นางสุชาดา  เชาว์ศรีกุล   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นางสาวอําไพ  บัวงาม   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
8. นักศึกษาฝึกประสบการณ์สายชั้นอนุบาลทุกคน     กรรมการ 
9. นางวิมลมาศ  บัวประคอง  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการรับแลกเหรียญรางวัล 
1. นางระคน  สูงโฮง   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางบัณฑิตา  นาราษฎร์  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นางอรพิน  บัวลา   ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
4. นางสาวณัชชา  ศรีรักษา  ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 
5. นางญาณิกา  ลาประวัติ  ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



กรรมการตัดสินฟุตบอล 11 คน 7 คนและ ฟุตซอล 
1. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายประทวนศักดิ์  ธานี  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายกฤษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการ 
7. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายตรัยรัตน์  พละศักดิ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
10. นายวิทวัส  สามส ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
11. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตัดสินเซปักตะกร้อ 
1. นายกษณะ  เพียซุย   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายศิริเกียรติ  รูปศรี   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายตรัยรัตน์  พละศักดิ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
4. นายวิทวัส  สามส ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
5. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตัดสินวอลเล่ย์บอล 
1. นายโอภาส  ศรีขาว   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นายสมสกุล  พรหมดี   ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายตรัยรัตน์  พละศักดิ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
5. นายวิทวัส  สามส ี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาพลศึกษา กรรมการ 
6. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการตัดสินเทเบิลเทนนิส 
1. นายชัยมงคล  บัวแก้ว   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิศักดิ์  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 

กรรมการตัดสินเปตอง 
1. นายสมัย  สายราช   ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล  พละศักดิ์   ครูชํานาญการพิเศษ                     รองประธานกรรมการ 
มีหน้าท่ี:           1. ตันสินกีฬาท่ีได้รับมอบหมาย 

                 2. เตรียมนักกีฬาให้พร้อมก่อนการแข่งขัน 
 

13. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
1. นางสาวปัณฑิตา  ศิริศักดิ์เสนา  ครูชํานาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติมา  แสนทวีสุข  ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 
3. นางเนาวรัตน์   ไฮกัญญา  เจ้าหน้าท่ีการเงินและพัสดุ  กรรมการ 
4. นางพัชรากร  เถาว์โท   ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
5. นางนัยเนตร  เขียวอ่อน  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
6. นางกาญจนา  สายบุปผา  ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
7. นางปนัดดา  อินตะนัย   ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 
8. นางมนภรณ์  บุญเอนก   ครูพ่ีเลี้ยง    กรรมการ 



9. นางสาวอรพิน  สุระเสน 
10. นางเจนจิรา  กําเนิดสิงห์ 
11. นางสาวสําเนียง  แก้วพวง 
มีหน้าท่ี:       จัดเตรียม  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม 

 
14. คณะกรรมการฝ่ายรับประท้วง

1. นายสุรชาติ  ทอนศรี  
2. นางสาวณัฐรดา  กานุวงศ์ 
มีหน้าท่ี:       พิจารณาตัดสินกรณีมีการประท้วงผลการแข่งขันทุกประเภท
              
  15. คณะกรรมการฝ่าย
1. นายเกรียงไกร  ไชยสัตย์ 
2. นายสุรพล  พละศักดิ์  
3. นายสมสกุล  พรหมดี  
มีหน้าท่ี:       1. รวบรวมภาพ ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

       2. จัดทําแบบสอบถาม และสรุปแบบสอบถาม
        3. รายงานโครงการ

 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตั้งใจ แ

อุปสรรค์ใด ๆ  ให้ดําเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

    ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันท่ี   27
    
 
 

    

 

 ครูพ่ีเลี้ยง    
  ครูพ่ีเลี้ยง    
  ครูธุรการ    

จัดเตรียม  อาหารว่าง  เครื่องดื่ม และต้อนรับแขก ผู้มาร่วมงาน 

รฝ่ายรับประท้วง 
 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 

  รองผู้อํานวยการ    
พิจารณาตัดสินกรณีมีการประท้วงผลการแข่งขันทุกประเภท 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ครูชํานาญการพิเศษ   
 ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ
 ครูชํานาญการพิเศษ   

รวบรวมภาพ ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
จัดทําแบบสอบถาม และสรุปแบบสอบถาม 
รายงานโครงการ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความตั้งใจ และรับผิดชอบต่องานท่ีดําเนินการ เม่ือ
ให้ดําเนินการแก้ไขและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

27   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  2559 
  

(ลงชื่อ) 
  (นายสุรชาติ  ทอนศรี) 

 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
ครูชํานาญการพิเศษ                            รองประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ท่ีดําเนินการ เม่ือมีปัญหาหรือ

อนุบาลกันทรารมย์ 


