
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 35 /  2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการคำเน ินการแข่งข ้นโบว์ล ิ่งการกุศล ครั้งที่ 9

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 ในว ัน เสาร ์ 
ท่ี 29 ก ัน ยายน  2561 ณ สนามแข่งขัน 8บแ7 8อผเ ช้ัน 4 เซนทรัลกาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว อำเภอเม ือง 
จังหวัดเข้ยงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อนำรายโด้เข้ากองทุนสวัสดิการครูและพนักงานเกษียณการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและดิษย์เก่า
3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ดิษย่เก่า และผู้มือุปการคุณต่อโรงเรียนทุกท่านใด้ทำกิจกรรมอันเป็นกุศลร่วมกัน 

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวโปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. คณ ะกรรมการท ี่ปร ึกษา มหีน้าที่ ให้ดำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาคราวธ ยุชมภู ประธาน
1.2 นายกสมาคมดิษย่เก่ามงฟอรีตวิทยาลัย กรรมการ
1.3 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย กรรมการ
1.4 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงานและประสานงานกับทุกฝ่ายในการ 
ดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธาน
2.2 ครูดวงมณี ดำป่าแลว รองประธาน
2.3 มาสเตอร์โชยวัฒนํ บุญเลิศ กรรมการ
2.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.5 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ กรรมการ
2.6 ครูประจำชั้นทุกท่าน กรรมการ
2.7 ประธานกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กรรมการ

3. ค ณ ะก รรม ก ารฝ ่าย พ ิธ ีก ารแ ส ะพ ิธ ีก ร  มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำ 
กำหนดการ พิธิเอด -  พิธีอด การแข่งขัน เป็นพิธีกรในพิธีเอด -  พิธีอดการแข่งขัน รวมทั้งจัดเตรียมและยื่นส่ง 
ถ้วยรางวัล ให้แก่ประธานในพิธีเพื่อมอบให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงค์ ประธาน
3.2 ครูภวดี ศรีใจ รองประธาน
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3.3 ครูดวงมณี คำป ่าแลว กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
3.5 ครูพรรณวิใล สุริยะโจง กรรมการ
3.6 ครูธมณ วสุวต กรรมการ
3.7 ครูโนริโกะ โอขั กรรมการ

4. คณ ะกรรม การฝ ่ายจ ัด เต ร ียม และต กแต ่งส ถาน ท่ี มีหน้าที่ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสนามแข่งขัน
โต๊ะวางถ้วยรางวัล ตกแต่งวางถ้วยรางวัลและตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสม สวยงาม ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธาน
4.2 มาสเตอร์มงคลดักดิ้ ใหม่จันทร์แดง รองประธาน
4.3 ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการ
4.4 ครูพรพิโล สมาธิ กรรมการ
4.5 นักการภารโรงของโรง เรียน กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพ ันธ์ บ ันทึกภาพ และ จัดทำโบรชัวร์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขัน
โบว์ลิ่งในรูปแบบต่าง6] ตามความเหมาะสม และบ ันท ึกภาพการจัดก ิจกรรมต ่าง6] และนำโปเผยแพร่ทาง
หนังสือพิมพ์ และเว์บโชต'ของ,โรงเรียน ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
5.2 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
5.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ
5.4 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ

6. คณะกรรมการ.ฝ ่ายหาสปอนเซอร์และจัดหารายโต ้ มีหน้าที่ ติดต่อและประสานงานจัดทำหนังสือเพื่อหา
สปอนเซอร์จากบุคคล/หน่วยงานต่าง  ๆ รวมทั้งประซาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธาน
6.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ รองประธาน
6.3 มาสเตอร์โชยวัฒนํ บุญเลิศ กรรมการ
6.4 ครูชนกกร โซยวงค์คำ กรรมการ
6.5 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
6.6 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
6.7 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กิจ กรรมการ
6.8 หัวหน้าระดับชั้นทุกระ!ดับ กรรมการ
6.9 ครูประจำชั้นทุกท่าน กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ ่ายต ้อนรับ มีหน้าที่ ให้การต้อนรับประธานในพิธีเปีด แขกรับเช่ฌ และผู้มาร่วมงานในช่วง
พิธีเปีด-พิธีอด และช่วงการแข่งขัน ประกอบด้วย

7.1 ครูวันเพ์ญ สุขเกษม ประธาน
7.2 ครูคติธร คำวินิจ รองประธาน
7.3 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
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7.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
7.5 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
7.6 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ

8. คณ ะกรรมการฝ ่ายออกหน ังส ีอ มีหน้าที่ จัดทำหนังลีอ เอกสาร ทุกประ๓ ทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
แข่งขันโบว์ล่ิง ประกอบด้วย

8.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธาน
8.2 ครูกฤติมา ทิพวัง รองประธาน
8.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ

9. คณ ะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล- จ ัดทำเอกสาร มีหน้าท่ี จัดทำแบบประเมินการจัดงาน ประชาสัมพันธ์และ
สรุปผลการดำเนินงาน รวบรวมเอกสารและจัดทำเป็นรูปเล่ม ประภอบด้วย

9.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธาน
9.2 มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยกุล รองประธาน
9.3 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
9.4 มาสเตอร์ผโท ขัยนำ กรรมการ
9.5 มาสเตอร์อยะ โชยอ้าย กรรมการ
9.6 ครู'รัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
9.7 ครูนงลักษณ์ ดำโทย กรรมการ

10. คณ ะกรรมการฝ ่ายลงทะเบ ียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียนนักกีฬาทั้ง 3 ประเภท ประสานงานคณะกรรมการ
ตัดสินการแข่งขัน และสรุปรายละเอียดผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละประเภท ประกอบด้วย

10.1 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ต๊ะ ประธาน
10.2 ครูกมลวรรณ ทะนัน รองประธาน
10.3 มาสเตอร์ตักดื่'บดินทร์ กันมะโน กรรมการ (รับลงทะเบียน ม.ด้น)
10.4 ครูธนัช'พร จิตต์ธรรม กรรมการ (รับลงทะเบียน ม.ต้น)
10.5 ครูวรพิชซา ยาวงศ์ กรรมการ (รับลงทะเบียน ม.ปลาย)
10.6 ครูอรุณี มงคล กรรมการ (รับลงทะเบียน ม.ปลาย)
10.7 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ (รับลงทะเบียนประชาชน)
10.8 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ (รับลงทะเบียนประซาชน)
10.9 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการ (รับสมัครหน้างาน)
10.10 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ (รับสมัครหน้างาน)

11. คณ ะกรรมการฝ ่ายอาห ารและเคร ื่องด ื่ม  มีหน้าที่ จัดเตรียม เครื่องดื่ม และอาหารว่างสำหรับแขกที่มา
ร่วมงาน ประกอบด้วย

11.1 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กีจ ประธาน
11.2 ครนงนภัส สมณะ รองประธาน
11.3 เจ้าหน้าที่งานโภชนาการ กรรมการ

/ 12. คณ ะกรรมการฝ ่ายเคร ื่องเส ียง



4

12. คณ ะกรรม การฝ ่าย เคร ื่องเส ียง มีหน้าที่ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ 8บแ7 8อผเ จัดเตรียมและดูแล 
เครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพที่ใซ้การได้สำหรับพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์สุรขัย แสนทอน ประธาน
12.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธาน

13. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ ่าย ง บ ป ร ะ ม าณ  มีหน้าที่ ประสานงานก ับฝ ่ายต ่าง6] ในการจัดทำงบประมาณสรุป 
งบประมาณ นำส่งให้งานการเงินและคณะกรรมการฝ่ายสรุป เพื่อรวบรวมเอกสาร ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม ประธาน
13.2 ครูเกษรินทร์ กะณะ รองประธาน
13.3 ครูงานการเงิน กรรมการ

14. คณ ะกรรมการด ูแลความเร ียบร ้อยท ั่วไปและการจราจร มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายพิธี 
การและฝ่ายลงทะเบ ียน ในการจัดและดูแลน ักเร ียนเข ้าร ่วมพ ิธ ีเป ิด-ป ิด รวมทั้งด ูแลความเรียบร้อยทั่วไป 
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และจัดเตรียมอาสาจราจรดูแลความเรียบร้อยในการจอดรถของแขกและผู้
มาร่วมงาน ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน
14.2 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา
14.3 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม
14.4 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงศ์ที่ 
กำหนดไว้ด้วยความรับผิดชอบ และเติมกำลังความสามารถ

ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


