
คำสง โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
ท่ี 8 4 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่วิ่งโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย

ตามท ี่โรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย จะใด ้ดำเน ินโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว ิ่งสนาม 
ก ีฬากลางโรงเร ียนมงฟอร ์ตว ิทยาล ัย  เพ ื่อใช ้เป ็นพ ื้นท ี่ออกกำล ังกายของน ักเร ียน ครู บ ุคลากร ผ ู้ปกครอง 
พนักงานและชุมชนอย่างเตมศักยภาพโดยกำหนดให้แล้วเสรีจก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการค์กษา 2562 นั้น

เพ ื่อ ให ้การดำเน ินงาน ป ร ับ ป ร ุงสน าม ฟ ุตบ อลและล ู่ว ิ่งสนาม ก ีฬ ากลางโรงเร ียน ม งฟ อร ีต  
วิทยาลัย เป็นโปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย จ ึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อ 
ทำหน ้าท ี่ระดมท ุน ทำหน ้าท ี่ล ัดจ ้าง ทำหน ้าท ี่ควบค ุมการก ่อสร ้าง และทำหน ้าท ี่ตรวจร ับงาน ให ้แล ้วเสรีจ 
ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบใด้ และเป็นโปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ ศังนี้

1. คณะกรรมการระดมทุน มีหน้าที่ ลัดหารายใด้ เพื่อระดมทุนน่ามาปรับปรุงสนามฟุตบอลและลู่ว ิ่ง 
ให ้เรียบร้อยจนบรรลุว ัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน่ ประธานกรรมการ
2. นายอาคม สุภางค์เผ่า รองประธาน
3. พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒ ิ อ ัครภัทร รองประธาน
4. นายด้ริพงค์ โชยวงค์ กรรมการ
5. ม. สมพร วรรณวงค์ กรรมการ
6. ม. ด้ริชัย วงษ์มะโน กรรมการ
7. ม. เสน่ห์ ดำวินิจ กรรมการ
8. นายเศรษฐ์ ชุม ด้ลป้ กรรมการ
9. นายวด้น เลิศเกียรติดารงค์ กรรมการ
10. นายประณต กิจเจริญ กรรมการ
11. นายสหทัศ เที่ยงศรี กรรมการ
12. นางสาวนราภรณ์ วงค์หาญ กรรมการ
13. นายปรีด้ท ินภัทร รัตนารังเจริญ กรรมการ
14. นางเพญรรี ทันธ์พิคุทธี้ช ัย กรรมการ
15. นางนาถด้นี ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา กรรมการ
16. ม. บุญเท่ง เถระ กรรมการ
17. ม.ชนะชัย ภมรชัยสถุล กรรมการ
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18. ม.ปริญญา นฤประชา กรรมการ
19. ม.ผใท ชัยนำ กรรมการ
20. ม.ปิยะ โชยอ้าย กรรมการ
21. ครู'รัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
22. ครูนงลักษณ์ ดำใทย กรรมการ
23. ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
24. ประธานผู้ปกครองนักเรียนระตับชิ้น ม. 1 กรรมการ
25. ประธานผู้ปกครองนักเรียนระตับชิ้น ม. 2 กรรมการ
26. ประธานผู้ปกครองนักเรียนระตับชั้น ม. 3 กรรมการ
27. ประธานผู้ปกครองนักเรียนระตับชั้น ม. 4 กรรมการ
28. ประธานผู้ปกครองนักเรียนระตับชั้น ม. 5 กรรมการ
29. ประธานผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
30. ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ
31. ม. โชยรัฒน้ บุญเลิศ กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการจัดจ้าง มีหน้าที่ พ ิจารณาแบบแปลน ราคา กำหนดคุณสมบัต ิในการดำเน ินการ 
ก่อสร้างยื่นชอง ประมูลราคา ให้ก ับบริบ ัทรับเหมาก่อสร้าง และตัดสินบริษ ัทรับเหมาในการการดำเนินการก่อน 
สร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ประกอบด้วย

1. ภราดา ดร.ตักดา สกนธวัฒนํ ประธานกรรมการ
2. นายสุลักษณ์ สุริยยศ รองประธาน
3. นายยุวบูรณ์ ตักดิสม กรรมการ
4. ดร. จารุวัฒนํ ลัตยานุรักษ์ กรรมการ
5. หม่อมหลวงจักรีพ ันธ์ คุขสวัสดิ กรรมการ
ธ. นายพลภมร วิส ิทธ ี้ กรรมการ
7. ผศ.ดร.ชนรัฒนํ นิบัศนํวิจิตร กรรมการ
8. นายจิรกัทร มณีวงค์ กรรมการ
9. ครูศดืธร ตันดุ กรรมการ
10. ม. ประสงค์ สุธา กรรมการ
11. ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ
12. ม. เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
13. ม. วินัย ถิ่นจอม กรรมการ
14. ม. สุรชัย แสนทอน กรรมการ
15. ม. อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
16. นายวรุฐ สุโภใคยวนิช กรรมการ
17. นายปริญญา กาวิละ กรรมการ
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18. ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ
19. ม. โชยรัฒน์ บุญเลศ กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการควบคมการก่อสร้าง มีหน้าที่ ดำเนินการควบคมการก่คลร้าง ให้เน้นโปตาม
แบบแปลน และเวลาในการก่อฬร้างตามที่กำหนดใว้ในสัญญา ประกอบด้วย

1. ม. บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
2. นายวศ์น เลิศเกียรติดารงศ์ รองประธาน
3. นายพิชัย แช่เตีย รองประธาน
4. นายสหทัศ เที่ยงศรี กรรมการ
5. นายจารุวัฒน้ เตชะวุฒิ กรรมการ
6. นายปรีชา ออนศรี กรรมการ
7. นายทวน บุญมี กรรมการ
8. นายปีติพัฒน้ อบันตเรืองเลิศ กรรมการ
9. นายปรีดิท ินภัทร รัตนารังเจริญ กรรมการ
10. ม. น ิร ันดรพงค์ ลากตา กรรมการ
11. ครูดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ
12. ม. ส ุวรรณ อินทร!๒ กรรมการ
13. ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ
14. ม. โชยรัฒน้ บุญเลิศ กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการตรวจรับงวดงาน มีหน้าที่ ตรวจรับงวดงานแต่ละงวด ตามสัญญาว่าจ้าง และ
น่าเสนออนุมัติค่าก่อสร้าง เน้นงวด ๆ ให้กับท่านผู้อำนวยการ ปร:ะกอบด้วย

1. นายติริพงศ์ โชยวงศ์ ประธาน
2. นายเชัดเกียรติ โชยมั่น รองประธาน
3. ม. ธ ีรภ ัทร ี ว ิโรจน์สกุล รองประธาน
4. นายอาคม สุภางศ์เผ่า กรรมการ
5. พ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒ ิ อ ัครภัทร กรรมการ
6. พ.ต.ท.น่าพล พรหมการัตน์ กรรมการ
7. นายกักติพงษ์ ทาระวรรณ กรรมการ
8. นายบัณฑิต บัวบุตร กรรมการ
9. นายสรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
10. ครูทิพาบัน แสงศรีจันทร์ กรรมการ
11. ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
12. ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ
13. ม. โชยรัฒน่ บุญเลิศ กรรมการและผู้ช ่วยเลขานุการ



- 4 -

ท ั้งน ี้ ขอให ้คณ ะกรรมการท ี่ใด ้ร ับการแต ่งต ั้งปฏ ิบต ิหน ้าท ี่อย ่างเตมศ ักยภาพ  ด้วยความ 
รอบคอบ โปร่งใส เพ ื่อให ้การปรับปรุงสนามฟ ุตบอลและล ู่ว ิ่งสนามก ีฬากลางของโรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย 
เป็นโปตามรัตถุประสงค์ทุกประการ

สง ณ รันที่ 4 มกราคม 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย


