
 
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่  ๐๑๑  /  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ “แข่นขัน มหกรรมกีฬาเบญจสิริต้านยาเสพติด” 

************************************ 
  ด้วยคณะกรรมการนักเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ    ประกอบด้วยโรงเรียนปทุมคงคา  โรงเรียนสาย
น้้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  โรงเรียนสิริรัตนาธรและโรงเรี ยนวชิร
ธรรมสาธิตได้ด้าเนินโครงการ“แข่งขันมหกรรมกีฬาเบญจสิริต้านยาเสพติด” ครัง้ที๑่๐ ประจ้าปีการศึกษา  ๒๕๕๓    
ขึ้นในวันที่  ๑๘,๑๙,๒๐,๒๒ มกราคม  พ .ศ.  ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา  ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐  น.ณ  สนาม PAT Stadium 
สโมสรท่าเรือไทย เอฟซี เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอ้านาจตาม
มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   นายพิชยนันท์ สารพานิช  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์  กรรมการ 
นายสมยศ แม้นสงวน  กรรมการ 

   นางวราภรณ์ สัตยมาภากร  กรรมการ 
นางทัศนีย์ วงษ์เขียว  กรรมการ 
นายอดุลย์ ศิริเวช   กรรมการและเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นายอดุลย์ ศิริเวช  ประธานกรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองประธาน นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ 
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ นางณัฏฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ น.ส.จิรจิตร ค้าเสถียร กรรมการ 
นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการ นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ นายค้านวณ ยงประเดิม กรรมการ 
 
 
 



-๒- 
นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ 

นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ 
นายสุพจน์ จันตราชู  กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ วางแผน  ควบคุม และประสานงานให้การด้าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน และตัดสินกีฬา 
   นายสุพจน์ จันตราชู  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ 
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ 
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ นายโกวิทย์ บุญทวี  กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นางปภาดา พชรพงษ์สุข กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ และเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ประสานงานด้านกีฬา และรายชื่อนักกีฬา 
 ๒. ด้าเนินการการฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการด้าเนินงาน 
 ๔.ให้การตัดสินชี้ขาดในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทด้วยความยุติธรรม(วันที ่๑๘,๑๙,๒๐, มกราคม ๒๕๕๔) 
 
๒.๒  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   นางจุฑามาศ วานิชชัง   ประธานกรรมการ 
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ    นางปภาดา พชรพงศ์สุข กรรมการ 
นายอนุชา      ค้าแดง  กรรมการ น.ส.เสาวลักษณ์     สันติธรรมเมธ ีกรรมการ  
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรนจน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดเตรียมดูแลให้การปฐมพยาบาลแก่นักกีฬา  และนักเรียนที่เจ็บป่วย 
 
๒.๓  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิ์การ 

นางทัศนีย์ วงษ์เขียว ประธานกรรมการ 
นางอุษณีษ์ อ้ึงวิฑูรสถิตย์ รองประธานกรรมการ   

นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ น.ส.จิรจิตร ค้าเสถียร กรรมการ 
 
 
 



-๓- 
 
น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

น.ส.มยุรี มิ่งมงคล กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม 
 ๒. ดูแลค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
 ๓. สรุปค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้น 
 
๒๔.คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ 

น.ส.บุษบา กล้าขยัน ประธานกรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  กรรมการ นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  กรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ นางชนิสรางค์   ปรากฏชื่อ กรรมการ 
น.ส.ลักษณา อังกาบสี  กรรมการ น.ส.อรสา         ชาติรัมย์  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.ควบคุมนกัเรียนนั่งสแตนเชียร์ให้เรียบร้อย 
 ๒.ควบคุมนักเรียนเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิดการแข่งขัน 
 
๒๕.คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด 

น.ส.จิรจิตร ค้าเสถียร ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรรมการ 
นางอัญชลี   เขมะประภา  กรรมการ นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการ 
นางวราภรณ์ แก้วเชาว์รัมย์ กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายปุ้ย  คงอุไร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.จัดรูปขบวนให้สวยงาม ณ สนาม Pat Stadium สโมสรท่าเรือไทย เอฟซี  

    (วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔) 
 ๒.ควบคุมเดินเป็นริ้วขบวนจากโลตัสพระราม 4 ถึงสนาม PATStadium สโมสรท่าเรือไทย เอฟ. ซี   
 
 
 
 
 
 

 



-๔- 
 
๒๖.คณะกรรมการฝ่ายเต้นประกอบจังหวะ,เชียร์ลีดเดอร์ 

นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  กรรมการ นางนวรัตน์   นาคเสนีย์      กรรมการ  
น.ส.มวารี ใจชูพันธ์  กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส์   ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 

น.ส.จิรจิตร ค้าเสถียร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.ควบคุมฝึกซ้อมเพ่ือท้าการแข่งขัน 
 ๒.ดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม 
 
๒๗. คณะกรรมการฝ่ายฉากสแตนส์เชียร์ 

นายค้านวณ ยงประเดิม ประธานกรรมการ 
น.ส.นงพร จู่พิชญ์  กรรมการ นายบุญรอด เตียงแก้ว กรรมการ  
นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการ นายธวัช  แจ่มแจ้ง  กรรมการ  
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นางกุณฑลี เจษฎาวัลย์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.แต่งฉากและสแตนเชียร์ให้สวยงามในวันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 
 ๒.เก็บให้เรียบร้อยในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ 
 
๒๘. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และรักษาความปลอดภัย 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ 

นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย กรรมการ นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค บุบผา  กรรมการ นายโกวิท บุญทวี  กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายเพชร สาระจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่อง เกม-กีฬาสานสัมพันธ์เบญสิริ ครั้งที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   -๕- 

๒๙.คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายสมยศ แม้นสงวน ประธานกรรมการ 

นายภูริวัฒน์ บุญจันทร์ กรรมการ นายสุวิทย์ ปิ่นอมร กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.ถ่ายภาพนิ่ง และวีดิทัศน์สรุปประมวลภาพเพ่ือเผยแพร่โครงการ 
 ๒.จัดติดตั้งเครื่องเสียงเต็มรูปแบบตลอดการแข่งขัน 
๒.๑๐ ฝ่ายยานพาหนะ 

นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ นายโกวิท บุญทวี กรรมการ 
คณะกรรมการนักเรียน  กรรมการ 

นายณรงค์ หนูนารี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดหารถโดยสารควบคุมดูแลให้เพียงพอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

น.ส.ฝนทอง ศิรพิงษ์  ประธานกรรมการ 
นายสุพจน์ จันตราชู  กรรมการ น.ส.ศิราภร นาบุญ  กรรมการ 

นายสุเนตร ศรีใหญ่  กรรมการ และเลขานุการ 
หน้าที ่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 
  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
    
    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

( นายพิชยนันท์  สารพานิช ) 
ผู้อ้านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเบญจสิรติ้านยาเสพติด” ครั้งที่๑๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
วันเสาร์ที่   ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียน PAT Stadium สโมสรท่าเรือไทย เอฟ.ซี. 

**************************** 
 
เวลา ๐๖.๐๐ น.    -วงดุริยางค์ ขบวนแฟนซีพาเหรดทุกโรงเรียน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

  ทั้ง ๖ โรงเรียนกลุ่มเบญจสิริ พร้อมกันที่ด้านหน้าสนาม PAT Stadium สโมสรท่าเรือ 
  ไทย เอฟ.ซี. 

เวลาประมาณ  ๐๘.๐๐ น.-ประธานเดินทางมาถึงบริเวณลานพิธี (ท่าน......................................................) 
 วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
-ประธานกรรมการด้าเนินงานกล่าวรายงาน (ท่าน ผอ.วรรณดี นาคสุขปาน) 
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท 
-ประธานลั่นฆ้องชัย ๓ ครั้ง เป็นสัญญาณเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
-วงดุริยางค์บรรเลงเพลงกราวกีฬา พร้อมกับ ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา 
-ผู้แทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิง (พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง) 
-นักกีฬาอาวุโสขึ้นประจ้าแท่น ผู้ถือธงคณะทุกคณะไปยืนล้อมรอบ  
(พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส) กล่าวน้าปฏิญาณตน 
-แปรขบวนออกจากสนาม 
-การแสดงพิธีเปิดโดยคณะชมรมดนตรีและนาฎศิลป์โรงเรียนสายน้้าผึ้งฯ 
-เสร็จพิธี 

เวลาประมาณ  ๐๙.๐๐ น. -เริ่มการแข่งขันกีฬาไทย 
 -แข่งขันลีดแดนซ์ 

เวลา ๑๒.๐๐ น.   -พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. -เริ่มการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ 
เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. -พิธีมอบรางวัลทุกประเภทการแข่งขัน 

-พิธีปิดการแข่งขัน มอบธงให้กับเจ้าภาพในปีการศึกษาต่อไป 
-ทุกโรงเรียนร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม,เพลงสรรเสริญพระบารมี 

 
 
 
 
 
 


