
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที ่ 85 / 2561 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันกรีฑำสี คร้ังท่ี 53 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 
-------------------------------------------------- 

 ด้วยงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดกิจกรรมกรีฑาสีให้แก่นักเรียน ครั้งที่ 53  
ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยมี Concept  “All for one, One for all, MC we are a team” ระหว่ำงวันอังคำรที่ 22 ถึง               
วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2562  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพัฒนาการ                       
ทางด้านบุคลิกภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกรีฑา 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เคารพกฎ กติกา มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นหมู่คณะ ฝึกการเป็นผู้น า–ผู้ตามที่ดี และ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
5. เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความรักและความประทับใจในสถาบัน 

 

เพื่อให้การแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  จึงขอก าหนดแนวปฏิบัติ                         
และแต่งตั้งคณะกรรมการท างานในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
แนวปฏิบัติ 
1. กำรแต่งกำยของครู 
  - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สวมเสื้อ Sports Day ปีการศึกษา 2560 (สีกรมท่า เลข 9) 
  - วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562  สวมเสื้อ MC night ปีการศึกษา 2560 (สีน้ าเงิน)  
  - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สวมเสื้อ Sports Day ปีการศึกษา 2561 (สีขาว-แดง)   
  - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สวมเสื้อ Sports Day ปีการศึกษา 2562 (สีน้ าเงิน) 
2. กำรแต่งกำยของนักเรียน 
  - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สวมชุดนักเรียน 
  - วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562  สวมชุดนักเรียน  
  - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 สวมชุดพลศึกษา 
  - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สวมเสื้อ Sports Day / กางเกงวอร์ม 
3. กำรแข่งขันประเภทลำน  
  - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.30 น. 
4. แนวปฏิบัติในกำรซ้อมเชียร์ 
  - วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 และวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ร่นคาบเรียนเป็นคาบละ 40 นาที 
  หมำยเหตุ : นักเรียนระดับชั้น ม.6 เรียนตามปกติ 
  - วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.00 น. (หลีดสัญจร ณ สนามวอลเลย์บอล) 
  - วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.  
 หมำยเหตุ : ระดับชั้น ม.6 หยุดทบทวนบทเรียนถ้าเป็นนักกีฬาให้มาแข่งตามก าหนดการแข่งขัน 
5. แนวปฏิบัติ ในวันพุธท่ี 23 มกราคม 2562    

5.1 เวลำ 08.30 – 12.00 น.  กำรซ้อมพิธีเปิด – ปิด  
- หัวหน้าระดับช้ัน ครูประจ าชั้น ม.4 คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรดพานักเรียนตั้งแถวเพื่อซ้อมพิธีเปิด – ปิด                ณ 

ถนนข้างอาคารอัลลอยซิอุส  ตามเวลาที่ก าหนด  
 - นักเรียนช้ัน ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.5 และครูประจ าชั้นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการซ้อมพิธีเปิด – ปิดการแข่งขันให้ท าการซ้อมเชียร์ 
ตามสถานท่ี ท่ีก าหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. 
 5.2 เวลำ 13.00 น.  เป็นต้นไป กำรแข่งขันกรีฑำประเภทลู่รอบคัดเลือก นักเรียนทุกระดับชั้นขึ้นอัฒจันทร์เชียร์ 
หมำยเหตุ : ระดับชั้น ม.6 หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ท่ีบ้านถ้าเป็นนักกีฬาให้มาแข่งตามก าหนดการแข่งขัน  
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6. กำรเคำรพธงชำติ และกำรเช็คชื่อนักเรียน 

วันอังคำรที่ 22 - วันพฤหัสบดีท่ี 24 มกรำคม 2562 
  ช่วงเช้ำ   
 - เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สถานท่ีเข้าแถว ตามปกติ 
  - ครูประจ าชั้นเช็คช่ือนักเรียน ในระบบ SWI 
  - ตั้งแถวเดินขึ้นอัฒจันทร์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
               (พ่ีเลี้ยงประจ าสีและครูประจ าชั้นเป็นผู้น านักเรียนไปที่อัฒจันทร์) 

หมำยเหตุ : ครูประจ าช้ันที่มีหน้าที่ประจ าจุดต่าง ๆ ให้เช็คช่ือนักเรียนและพานักเรียนไปที่อัฒจันทร์ให้เรียบร้อย ก่อนไปท าหน้าที่
ประจ าจุดที่ได้รับมอบหมาย 

  ช่วงบ่ำย 
 เวลา 13.00 น. หัวหน้าระดับช้ันเรียกแถว ครูประจ าชั้นเช็คช่ือนักเรียนตามสถานท่ีดังต่อไปนี้ 

  ช้ัน ม.1   ใต้อาคาร St. Mary ด้านทิศตะวันตก (หน้าห้องปกครอง) 
 ช้ัน ม.2  ใต้อาคาร เอ็มมานูเอล        
 ช้ัน ม.3  ใต้อาคารอัลเบิร์ต         
 ช้ัน ม.4  ใต้อาคารเซราฟิน   
   EP  ใต้อาคารอันโตนีโอ 

 ช่วงเย็น  
 เวลา 15.45 น.  ครูประจ าชั้นเช็คช่ือนักเรียนก่อนกลับบ้านท่ีอัฒจันทร์แต่ละสี 
หมำยเหตุ  : ม.6 หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ท่ีบ้าน ถ้าเป็นนักกีฬาให้มาท าการแข่งขันปกติ ให้สวมชุดพลศึกษามา โรงเรียนเท่านั้น 

วันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 2562  พิธีเปิด เริ่มเวลา  08.00 น.  
 ช่วงเช้ำ    
 ครูประจ าชั้นเช็คช่ือนักเรียนเวลา 07.30 น.  ตามสถานท่ีดังต่อไปนี้ 

ช้ัน ม.1  ใต้อาคาร St. Mary ด้านทิศตะวันตก (หน้าห้องปกครอง) 
ช้ัน ม.2  ใต้อาคาร เอ็มมานูเอล 
ช้ัน ม.3  ใต้อาคารอัลเบิร์ต 
ช้ัน ม.4  บริเวณที่ตั้งขบวนพาเหรด ณ ถนนด้านหน้าโรงเรียนจนถึงถนนด้านหน้าตึกอัลลอยซิอุส 

   EP  ใต้อาคารอันโตนีโอ 
โดยตั้งแถวเดินข้ึนอัฒจันทร์อย่างเป็นระเบียบก่อนเวลา 08.00 น. 
(พ่ีเลี้ยงประจ าสีและครูประจ าชั้นเป็นผู้น านักเรียนไปที่อัฒจันทร์) 

หมำยเหตุ : ครูประจ าช้ันที่มีหน้าที่ประจ าจุดต่าง ๆ  ให้เช็คช่ือนักเรียนและพานักเรียน  ไปที่อัฒจันทร์ให้เรียบร้อย ก่อนไปท าหน้าที่
ประจ าจุดที่ได้รับมอบหมาย 

ช่วงบ่ำย  
เวลา 13.00 น. หัวหน้าระดับช้ันเรียกแถว ครูประจ าชั้นเช็คช่ือนักเรียน  ตามสถานท่ีดังต่อไปนี้ 
ช้ัน ม.1  ใตอ้าคาร St. Mary ด้านทิศตะวันตก (หน้าห้องปกครอง) 
ช้ัน ม.2  ใต้อาคารเอ็มมานูเอล 
ช้ัน ม.3  ใต้อาคารอัลเบิร์ต 
ช้ัน ม.4  ใต้อาคารเซราฟิน 

  EP  ใต้อาคารอันโตนีโอ 
หมำยเหตุ : ม.6 หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ท่ีบ้าน ถ้าเป็นนักกีฬาให้มาท าการแข่งขันปกติ สวมชุด sport day เท่านั้น 
7. กำรจัดท ำอัฒจันทร์เชียร์ 

- ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดท าโครงสร้างอัฒจันทร์ / มุงหลังคาให้โดยมีขนาดความกว้างด้านหน้า 18 เมตร ความยาวจาก           
ลู่วิ่งเข้าไป 10 เมตร และความสูง 2.50 เมตร และติดไวนิลให้เรียบร้อย 

- การตกแต่งอัฒจันทร์เน้นความประหยัดมากท่ีสุด และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันเสาร์ที่19 – วันอาทิตย์ที ่20 
มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.     

- ให้ครูประจ าสีแบ่งหน้าท่ีจัดเวรมาดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนทั้งสองวันในช่วงเวลา 08.00–18.00 น.     
                                                                                                 / 8. กำรน ำรถขนวัสดุกำรท ำอัฒจันทร์เชียร์ ……….. 
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8. กำรน ำรถขนวัสดุกำรท ำอัฒจันทร์เชียร์เข้ำมำในบริเวณโรงเรียน 

- ทางโรงเรียน อนุญาตให้แต่ละสีน ารถขนอุปกรณ์ / วัสดุ เข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้สีละ 2 คัน โดยให้จอดรถบริเวณ
ที่จอดรถด้านหลังห้องสมุดถึงด้านหน้าหอประชุมเซนต์โยเซฟ และแนวถนนด้านหลังสนามฟุตบอล โดยงานสวัสดิภาพครูและนักเรียน 
จัดท าบัตรเข้า – ออกโรงเรียนส าหรับติดหน้ารถ 
  - รถที่ใช้ในภารกิจอ่ืนนอกเหนือจากนี้ ให้จอดนอกโรงเรียน 
9. กำรลงเวลำของครู 
  - วันอังคารที่ 22  มกราคม 2562  
   ให้ครูลงเวลามาท างานตามปกติและลงเวลากลับหลังเวลา 17.00 น. 
 - วันพุธท่ี 23 มกราคม 2562 
   ให้ครูลงเวลามาท างานตามปกติและลงเวลากลับหลังเวลา 16.30 น. 
 - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 
                       ให้ครูลงเวลามาท างานตามปกติและลงเวลากลับหลังเวลา 16.30 น. 
 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 

ให้ครูลงเวลามาท างานก่อน 07.30 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 16.30 น. 
10. กำรซ้อมกรีฑำประเภทลู่และประเภทลำน  

- ประเภทลู่เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4,6-7,11-14,17-20 ธันวาคม 2561 - วันพุธที่ 2-4,7-11,14-18  มกราคม  2562 
- ประเภทลาน วันศุกร์ที่ 4,7-11,14-18  มกราคม  2562 
- ระหว่างเวลา 16.00 - 17.00 น.  

11. สถำนที่ซ้อมเชียร์     
   1. บริเวณใต้อาคารเซราฟิน        -   สีขาว 
  2. บริเวณลานจามจุรี     -   สีแดง  

3. บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต     -   สีม่วง 
   4. บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรีทิศตะวันตก    -  สีเขียว   
   5. บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรีทิศตะวันออก     -   สีแสด 
   6. บริเวณใต้อาคารเอ็มมานูเอล    -   สีเหลือง 

7. บริเวณลานจรรยาปิติ (ใต้อาคารเซนต์แมรี่)   -   สีชมพ ู
   8. บริเวณหน้าโรงอาหาร     -   สีทอง 
   9. บริเวณลานสงบวิถี     -   สีน้ าเงิน 

   10. บริเวณลานหัตถาพิภพ         -   สีน้ าตาล   
   11. บริเวณใต้อาคารอันโตนีโอ        -   สีฟ้า 
กำรแต่งต้ังกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

 1.1 ภราดา ดร.ศักดา          สกนธวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 1.2 ภราดา ศราวุธ   ยุชมภู   รองประธานกรรมการ 
 1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ  

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และดูแลการแข่งขันให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

2.1 ครูดวงมณี   ค าป่าแลว   ประธานกรรมการ 
2.2 ครูทิพานันท์     แสงศรีจันทร์  รองประธานกรรมการ 
2.3 มาสเตอร์ชาญยุทธ  รัตนมงคล  กรรมการ 
2.4 มาสเตอร์วินัย    ถิ่นจอม   กรรมการ 
2.5 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   กรรมการ 
2.6 ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  กรรมการ 
2.7 ครูเครือวัลย์   รัตนมงคล  กรรมการ 
2.8 มาสเตอร์สุริยัน   ดรุณนารถ  กรรมการ 

                                                                                                                                 / 2.9 ครูกฤศมณ ………. 
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2.9 ครูกฤศมณ   สาลี   กรรมการ 
2.10 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
2.11 มาสเตอร์ภูมิ   แพทย์คดี   กรรมการ 
2.12 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
2.13 ครูพรพิมล   ก้อนแก้ว   กรรมการ 
2.14 มาสเตอร์ฐิติวัชร์      อัครบริรักษ์  กรรมการ 
2.15 ครูอัจฉรีย์   คงกิจติเจริญ  กรรมการ 
2.16 นายศุภชัย   สมบูรณ์   กรรมการ 
2.17 นายปริญญา   นาทุ่ง   กรรมการ 
2.18 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย    กรรมการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประธานพิธี ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย 
3.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   ประธานกรรมการ 
3.2 มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต   รองประธานกรรมการ 
3.3 มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   กรรมการ 
3.4 มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจน์สกุล         กรรมการ  
3.5 ครูดาริษา   แสงสินธุ์   กรรมการ  
3.6 ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม                      กรรมการ 
3.7 ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ  
3.8 มาสเตอร์นิคม   พุทธิมา   กรรมการ  
3.9 มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 
3.10 มาสเตอร์ก าจร  ยั่งยืน   กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและพิธีกร มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อจัดท าก าหนดการพิธีเปิด – พิธีปิดการ
แข่งขันฯ ด าเนินการพิธีเปิด – พิธีปิดการแข่งขัน เชิญแขกผู้มีเกียรติมอบเหรียญรางวัล รวมทั้งการประกาศต่าง ๆ ประกอบด้วย 

4.1 ครูณัฐชยา   พอพิน   ประธานกรรมการ 
4.2 ครูทับทิม   ขุนทรัพย ์  รองประธานกรรมการ 
4.3 มาสเตอร์เฉลิมพล  จิตติวัฒนพงศ์  กรรมการ  
4.4 มาสเตอร์กิติศักดิ์  จันกัน   กรรมการ 
4.5 ครูชฏาพร   สมนาม   กรรมการ 
4.6 ครูอริญย์   ชัยยริพันธ์  กรรมการ 
4.7 ครูสายสุนีย์   คิดชัย   กรรมการ 
4.8 ครูสุภาพร   กาวิล   กรรมการ 
4.9 ครูจัสมิน   วันนา   กรรมการ 
4.10 มาสเตอร์มงคลศักดิ์  ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ  

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมถ้วยรำงวัล เหรียญรำงวัล และของที่ระลึก มีหน้าที่ จัดเตรียมถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และของ           
ที่ระลึกส าหรับประธานในพิธีเปิด นักกีฬาอาวุโส และนักกรีฑาที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทเข้ารับรางวัล พร้อมทั้งจัดตัวแทน
นักเรียนเป็นผู้เชิญรางวัล โดยแต่งกายชุดไทย จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

5.1 ครูสมฤทัย   ชัยพิมาน   ประธานกรรมการ 
5.2 ครูสุพัตรา   สุวรรณนารี  รองประธานกรรมการ 
5.3 ครูสุทธิฉันท์   ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ 
5.4 ครูศศิน   ดาวดี   กรรมการ 
5.5 ครูศิริขวัญ   แก้วแย้ม   กรรมการ 
5.6 ครูภวดี   ศรีใจ   กรรมการ 
5.7 ครูโนริโกะ   โอชิ   กรรมการ   
5.8 ครูธีริศรา   ค าสิทธ์ิ   กรรมการ 
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ – บันทึกภำพ มีหน้าท่ี บันทึกภาพและประสานงาน น าข้อมูลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ วารสาร 
เอกสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน  ประกอบด้วย 

6.1 ครูภูริชา   จันทร์ดี   ประธานกรรมการ 
6.2 มาสเตอร์อภิชาติ  ใจอินผล   รองประธานกรรมการ 
6.3 ครูฤทัยวรรณ   พิบูลย์   กรรมการ 
6.4 นักเรียนถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์   กรรมการ  

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสูจิบัตร มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อด าเนินการ
จัดท าสูจิบัตรการแข่งขันให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 

7.1 มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ 
7.2 ครูนงนภัส   สมณะ   รองประธานกรรมการ 
7.3 ครูดวงมณี   ค าป่าแลว   กรรมการ 
7.4 มาสเตอร์ชนะ   เปรมกลาง  กรรมการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกองเชียร์ ผู้น ำเชียร์ ขบวนพำเหรด กำรบริหำรจัดกำรสี กำรมีส่วนร่วมระเบียบวินัย กำรตกแต่ง
อัฒจันทร์ และ Staff ดีเด่น มีหน้าที่ ก าหนดเกณฑ์ในการประกวด ตามรายละเอียด ดังนี ้

ขบวนพำเหรด 
  - จ านวนสมาชิกเดินขบวนพาเหรดแต่ละสี สีละ 30-50 คน   
  - จ านวนสมาชิกขบวนแฟนซีแต่ละสี สีละ 10-15 คน 

   - การให้คะแนน เน้นความเป็นระเบียบ ความประหยัด ความพร้อมเพรียง   
   - การแต่งกาย สวมกางเกงพละและเสื้อกีฬาสี (Sports Day)   

  - คนถือธงสีให้ใส่สูทสุภาพ 
  - คนถือป้ายของแต่ละสี ให้แต่งกายตามความเหมาะสม 

ผู้น ำเชียร์ 
  - เน้นความประหยัดและความเหมาะสม 

- วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ให้ใส่ชุดกางเกงพละและเสื้อกีฬาส ี(Sports  Day) แต่งหน้าท าผมได้  
  - วันศุกร์ที่ 25  มกราคม 2562 สวมชุดผู้น าเชียร์ที่แต่ละสีด าเนินการและสวมชุดเดียวตลอดทั้งวัน 
  - ผู้น าเชียร์สีละไม่เกิน 12 คน 
  - การให้คะแนน  
   วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 จะให้คะแนน  2  ช่วงคือ   
    ช่วงเช้า        เวลา  10.00  น. - 11.30  น. 
    ช่วงกลางวัน    เวลา  13.30  น. - 15.00  น. 
   วันศุกร์ที่ 25  มกราคม 2562  ให้คะแนนเฉพาะช่วงเช้า 
8.1 คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน กองเชียร์ ผู้น าเชียร์  และ Staff ดีเด่น ประกอบด้วย 

8.1.1 มาสเตอร์เอนก  โชคศิริวุฒิกุล  ประธานกรรมการ 
8.1.2 มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์  กันมะโน   รองประธานกรรมการ 
8.1.3 ครูศิริพร   สุรินทร์ศิริรัฐ  กรรมการ  
8.1.4 ครูวิไลวรรณ   ศรีอุตทา    กรรมการ   
8.1.5 มาสเตอร์เมธี   สงวนทรัพย์  กรรมการ 

8.2 ขบวนพาเหรด ขบวนแฟนซี ประกอบด้วย 
8.2.1 ครูเจริญศรี      ศรีจันทร์ดร       ประธานกรรมการ 

 8.2.2 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส   รองประธานกรรมการ 
 8.2.3 ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์  กรรมการ 
 8.2.4 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์  กรรมการ 
 8.2.5 มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท   กรรมการ 
8.3 คณะกรรมการฝ่ายตัดสิน การบริหารจัดการสียอดเยี่ยม การตกแต่งอัฒจันทร์ ประกอบด้วย 
 8.3.1 ครูประภาศรี ทาขุน   ประธานกรรมการ 
 8.3.2 ครูสมรัก ปริยะวาที  รองประธานกรรมการ 
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 8.3.3 ครูชฎาพร สมนาม   กรรมการ 
 8.3.4 ครูนภัทร บัณฑิตคุณานนท์  กรรมการ 
 8.3.5 ครูวิชุดา งามแว่น   กรรมการ 
8.4 คณะกรรมการฝ่ายคะแนนการมีส่วนร่วมและระเบียบวินัย ประกอบด้วย 

8.4.1 ครูทัศนีย์พร   สุขโชติ   ประธานกรรมการ 
8.4.2 ครูรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
8.4.3 ครูศรีพรรณ   ปัญญายศ   กรรมการ   
8.4.4 ครูภคอร   เตชะด ารงธรรม  กรรมการ 
8.4.5 ม.นโรดม   อินต๊ะปัน   กรรมการ 

 8.5 คณะกรรมการฝ่ายคะแนนความสะอาด  บริเวณอัฒจันทร์ และรอบๆสี ประกอบด้วย 
8.5.1 ครูพรสวรรค์   แก้ววงศ์   ประธานกรรมการ 
8.5.2 ครูอริญชย์   ชัยปริพรรห์  รองประธานกรรมการ 
8.5.3 มาสเตอร์นันทจักร  มีชัย   กรรมการ  
8.5.4 ครูกฤติมา   ทิพวัง   กรรมการ 
8.5.5 มาสเตอร์ราวีพัชร์  ภัทราธนทรัพย ์  กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดป้ำยคะแนน มีหน้าที่ จัดเตรียมป้ายคะแนน บอร์ดประกาศคะแนน สรุปผลคะแนนของแต่ละสีให้เด่นชัด             
และเป็นปัจจุบัน จนสิ้นสุดการแข่งขันแต่ละประเภท ประกอบด้วย    
               9.1 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์  พวงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  9.2 ครูล าจวน   รัตนบุรี   รองประธานกรรมการ 
  9.3 ครูเยาวลักษณ์    เลิศฐิติกุล   กรรมการ 

9.4 มาสเตอร์จักรกริช  สาระขันธ์   กรรมการ 
9.5 ครูสุทธิรักษ์   ไชยวุฒ ิ   กรรมการ    
9.6 ครูมยุรี   ทรายแก้ว   กรรมการ  
9.7 ครูกมลวรรณ   ไม้หอม   กรรมการ  

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง มีหน้าที่ บริการน้ าดื่มส าหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ จนสิ้นสุดการแข่งขัน 
ประกอบด้วย 

10.1 ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  ประธานกรรมการ 
10.2 ครูสุทธิฉันท์   ศุภไพบูลย์กิจ  รองประธานกรรมการ 
10.3 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ   กรรมการ    
10.4 ครูปาณัฐริล   คุณค าจัน   กรรมการ 
10.5 ครูสุภาวดี      ณ นคร     กรรมการ 
10.6 ครูเกษรินทร์   กะณะ   กรรมการ 
10.7 พนักงานโภชนาการทุกคน    กรรมการ 

11. คณะกรรมกำรประจ ำห้องธุรกำรและกำรเงิน มีหน้าที่ ประจ าห้องธุรการและห้องการเงินเพื่อให้บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียน
ที่มาติดต่อ ประกอบด้วย 
  11.1 ครูศศิธร   ตันดุ   ประธานกรรมการ 
  11.2 ครูวรพิชชา   ยาวงศ์   รองประธานกรรมการ 
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้าที่ ประสานงาน การจัดท าโครงสร้าง อัฒจันทร์ตั้งเต็นท์ จัดเตรียมชุดรับแขก กระถาง           
คบเพลิง เสาธง บริเวณรอบสนาม และบริเวณทั่วไปของสนามแข่งขัน ประกอบด้วย 

12.1 มาสเตอร์อานนท์  อินนันท์   ประธานกรรมการ 
12.2 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ   รองประธานกรรมการ 
12.3 ครูพรพิไล   สมาธิ   กรรมการ 
12.4 นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 

13. คณะกรรมกำรตกแต่งสถำนที่ มีหน้าที่ ตกแต่งปะร าพิธี ป้ายพิธีเปิดการแข่งขัน และ บริเวณทั่วไปของสนามแข่งขัน ประกอบด้วย 
13.1 มาสเตอร์มงคลศักดิ์  ใหม่จันทร์แดง  ประธานกรรมการ 
13.2 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ   รองประธานกรรมการ 
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13.3 มาสเตอร์กมล   กาบสุวรรณ  กรรมการ 
13.4 มาสเตอร์ธีร์   เอี่ยมธนาวัฒน์  กรรมการ 
13.5 นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 

14. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยและจรำจร มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบการจราจรในวันแข่งขัน
กรีฑาสีให้เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป ประกอบด้วย 
   14.1 มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   ประธานกรรมการ 
   14.2 มาสเตอร์ลิขิต   ชูวงศ์   รองประธานกรรมการ 
   14.3 มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
   14.4 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์  ลากตา   กรรมการ  

14.5 มาสเตอร์ภูมิ   แพทย์คดี   กรรมการ 
14.6 มาสเตอร์ปริญญา  นฤประชา  กรรมการ 
14.7 มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอ้าย   กรรมการ 
14.8 ครูรัชน ี   ช านาญรบ  กรรมการ 
14.9 ครูนงลักษณ์   ค าไทย   กรรมการ  
14.10 ครูอัญชลี   เตริยาภิรมณ์  กรรมการ 

15. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขัน และหากมีอาการ
ที่เกินความสามารถให้รีบน าส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วย  

15.1 ครูพวงไพร   สายสกล   ประธานกรรมการ 
15.2 ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
15.3 ครูภัสรา   พงษ์พิศ   กรรมการ 
15.4 ครูประธานฝ่ายสวัสดิการทุกสี    กรรมการ 
15.5 เจ้าหน้าท่ีพยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช   กรรมการ    

16. คณะกรรมกำรมอบเหรียญรำงวัล มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายรับเหรียญรางวัล / ผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักกรีฑาที่ได้รับรางวัล 
ประกอบด้วย 
  16.1 มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต   ประธานกรรมการ 
  16.2 มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   รองประธานกรรมการ 
  16.3 มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล         กรรมการ 
  16.4 ครูดาริษา   แสงสินธุ์   กรรมการ 
  16.5 ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม   กรรมการ  
  16.6 มาสเตอร์นิคม   พุทธิมา   กรรมการ 
  16.7 ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ  
17. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ สรุปรายรับ – รายจ่าย น าส่ง
ให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

17.1 ครูศศิธร   ตันดุ   ประธานกรรมการ 
 17.2 มาสเตอร์สรพงษ์  สมธรรม   รองประธานกรรมการ 
 17.3 ครูดวงมณี   ค าป่าแลว   กรรมการ 

17.4 ครูฝ่ายเหรัญญิกทุกสี     กรรมการ 
18. คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร่ืองเสียง มีหน้าที่ จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อติดตั้ง จุดต่าง ๆ ในสนามแข่งขัน พร้อมทั้ ง
ควบคุมเครื่องเสียงในการแข่งขัน ประกอบด้วย  

18.1 มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ 
18.2 มาสเตอร์สุรชัย  แสนทอน    รองประธานกรรมการ 
18.3 มาสเตอร์ธราดร  จันทร์แสง  กรรมการ 
18.4 มาสเตอร์สุพจน์  เทียมยศ   กรรมการ 

19. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผล มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลการแข่งขันตั้งแต่รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 แต่ละประเภท 
และรวบรวมผลการแข่งขันทั้งหมดให้กับประธานด าเนินงาน และพิธีกรเพื่อประกาศผลการแข่งขัน ประกอบด้วย 

19.1 มาสเตอร์รังสรรค์  พรพัฒนา   ประธานกรรมการ 
                                                                                                                        / 19.2 มาสเตอร์สงกรานต์ ......... 
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19.2 มาสเตอร์สงกรานต์  ไชยวิวัฒมงคล  รองประธานกรรมการ 
19.3 มาสเตอร์ธีรพงษ์  มณีวรรณ    กรรมการ 
19.4 มาสเตอร์สมชาย  นิพาพันธ์   กรรมการ 

20. คณะกรรมกำร ฝ่ำยควบคุมขบวนพำเหรดเข้ำสู่สนำม มีหน้าที่ อ านวยการจัดล าดับขบวนพาเหรดนักกีฬาแต่ละสีเพื่อเข้าสู่สนาม ประกอบด้วย 
20.1 มาสเตอร์ชาญยุทธ  รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
20.2 มาสเตอร์วินัย   ถิ่นจอม   รองกรรมการกรรมการ 
20.3 มาสเตอร์ฐิติวัชร   อัครบริรักษ์  กรรมการ 
20.4 ครูกฤศมณ   สาสี   กรรมการ 
20.5 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
20.6 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
20.7 มาสเตอร์สุริยัน  ดรุณนาถ   กรรมการ 
20.8 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   กรรมการ 
20.9 ครูพรพิมล   ก้อนแก้ว   กรรมการ 
20.10 ประธานขบวนพาเหรดฝ่ายครูทุกสี   กรรมการ 
20.11 ประธานสีฝ่ายนักเรียนทุกสี    กรรมการ   

21. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่ำ และผู้ปกครอง  มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า 
ตลอดจนผู้ปกครอง ประกอบด้วย 

21.1 ครูนงนภัส   สมนะ   ประธานกรรมการ 
21.2 ครูญาดา   กะราม   รองประธานกรรมการ 
21.3 ครูกฤติมา   ทิพวัง   กรรมการ 

22. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัว มีหน้าที่ เรียกและรับรายงานตัวนักกีฬาตามตารางการแข่งขันแล้วส่งให้ฝ่ายส่งตัวเพื่อน านักกีฬา
ลงสู่สนาม ประกอบด้วย   

22.1 มาสเตอร์พีรพงษ์  บัวเหลือง   ประธานกรรมการ  
22.2 ครูพิมพ์ลภัสร   จันทร์ต๊ะ   รองประธานกรรมการ 
22.3 ครูนงนภัส   สมณะ   กรรมการ 
22.4 ครูพรรณวิไล   สุริยะโจง   กรรมการ 
22.5 ครูจิตทิวา   หมื่นแสน   กรรมการ 
22.6 ครูชัชฏาพร   มาลารัตน์   กรรมการ 
22.7 ครูธมณ   วสุวัต   กรรมการ 
22.8 ครูสุพรรณี    สายน าทาน  กรรมการ 
22.9 มาสเตอร์ชลธวัช  มหายศนันท์  กรรมการ 
22.10 ครูพรพิไล   สมาธิ   กรรมการ 
22.11 ครูรสรินทร์   รตนประภา  กรรมการ 
22.12 ครูอรุณี   มงคล   กรรมการ 
22.13 ครูญาดา   กะราม   กรรมการ 

23. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำนักกีฬำเข้ำสู่สนำมแข่งขัน มีหน้าที่ น านักกีฬาส่งให้คณะกรรมการเพื่อปล่อยตัว ประกอบด้วย 
23.1 มาสเตอร์สุริยัน  ดรุณนารถ  ประธานกรรมการ 
23.2 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   รองประธานกรรมการ 
23.3 มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
23.4 มาสเตอร์ชนะ   เปรมกลาง  กรรมการ 
23.5 มาสเตอร์จรัญ   แสงอาทิตย์            กรรมการ 
23.6 มาสเตอร์ณัฐวุฒิ  ศรีวิเชียร   กรรมการ 
23.7 มาสเตอร์พิพัฒน์  ทักษะอุดม  กรรมการ 
23.8 มาสเตอร์อัสนี   นกน้อย   กรรมการ 
23.9 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์  ชนะศึก   กรรมการ 
23.10 มาสเตอร์สรพงษ์  สมธรรม   กรรมการ 

                                                                                       /24. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำนักกีฬำเข้ำประจ ำลู่วิ่ง ………. 
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24. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำนักกีฬำเข้ำประจ ำลู่วิ่ง ประกอบด้วย 
24.1 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  ประธานกรรมการ 
24.2 มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ่   รองประธานกรรมการ 
24.3 มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  กรรมการ  

 24.4 มาสเตอร์ณัฐพล   ปารมีธง   กรรมการ 
 24.5 มาสเตอร์ภูมิ   แพทย์คดี   กรรมการ 
 24.6 มาสเตอร์ศุภกิจ  สุบินมิตร์   กรรมการ 
 24.7 มาสเตอร์พสิษฐ์  โภคินวัฒนดิษฐ์  กรรมการ 

25. คณะกรรมกำรปล่อยตัวนักกีฬำ ประกอบด้วย 
25.1 มาสเตอร์ชาญยุทธ   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
25.2 นายปริญญา   นาทุ่ง   รองประธานกรรมการ 
25.3 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

26. คณะกรรมกำรฝ่ำยเส้นชัย มีหน้าที่ จับเวลา และบันทึกผลการแข่งขันของนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยตามล าดับให้ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายป้าย
คะแนน และฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

26.1 ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร์  ประธานกรรมการ 
26.2 มาสเตอร์วินัย   ถิ่นจอม   รองประธานกรรมการ 
26.3 มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอ้าย   กรรมการ 
26.4 มาสเตอร์ฐิติวัชร  อัครบริรักษ์  กรรมการ 
26.5 มาสเตอร์กุลภาค  วิชา   กรรมการ 
26.6 ครูกฤศมณ   สาสี   กรรมการ 

  26.7 ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  กรรมการ 
  26.8 ครูอัจฉรีย์   บุญเรือง   กรรมการ 

26.9 ครูพรพิมล   ก้อนแก้ว   กรรมการ 
  26.10 ครูอภิษฎา   โพธิกลาง   กรรมการ 
  26.11นายศุภชัย   สมบูรณ์   กรรมการ 
  26.12 นายปริญญา   นาทุ่ง   กรรมการ 
  26.13 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กรรมการ 
27. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันกระโดดไกล มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

27.1 มาสเตอร์ภูมิ   แพทย์คดี   ประธานกรรมการ 
27.2 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   รองประธานกรรมการ 
27.3 มาสเตอร์ฐิติวัชร์         อัครบริรักษ์  กรรมการ 
27.4 มาสเตอร์ธีรพงษ์  มณีวรรณ   กรรมการ 
27.5 มาสเตอร์วินัย   ถิ่นจอม   กรรมการ 
27.6 นายปริญญา   นาทุ่ง   กรรมการ 
27.7 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

28. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันเขย่งก้ำวกระโดด มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 

28.1 ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  ประธานกรรมการ 
28.2 มาสเตอร์รังสรรค์    พรพัฒนา   รองประธานกรรมการ 
28.3 มาสเตอร์นเรนฤทธ์ิ  ต๊ะต้องใจ   กรรมการ  
28.4 มาสเตอร์สมชาย  นิพาพันธ์   กรรมการ 
28.5 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์  ชนะศึก   กรรมการ 
28.6 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

 
 
                                                                                     / 29. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันขว้ำงจักร ......... 
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29. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันขว้ำงจักร มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

29.1 ครูกฤศมณ   สาสี   ประธานกรรมการ 
29.2 มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ่   รองประธานกรรมการ 
29.3 มาสเตอร์ณัฐพล   ปารมีธง   กรรมการ  
29.4 ครูอัจฉรีย์   บุญเรือง   กรรมการ 
29.5 นายศุภชัย   สมบูรณ์   กรรมการ 
29.6 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กรรมการ 

30. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันทุ่มน้ ำหนัก มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 
   30.1 มาสเตอร์สุริยัน  ดรุณนารถ  ประธานกรรมการ 

30.2 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  รองประธานกรรมการ 
30.3 มาสเตอร์อภิชาต  ใจอินผล   กรรมการ   
30.4 มาสเตอร์พิพัฒน์  ทักษะอุดม  กรรมการ 
30.5 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

31. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันพุ่งแหลน มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

31.1 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   ประธานกรรมการ 
31.2 ครูพรพิมล   ก้อนแก้ว   รองประธานกรรมการ 
31.3 มาสเตอร์ไกรสิงห์  ใจหลวง   กรรมการ 
31.4 มาสเตอร์พสิษฐ์  โภคินวัฒนดิษฐ์  กรรมการ 
31.5 มาสเตอร์อัสนี   นกน้อย   กรรมการ 
31.6 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

32. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกำรแข่งขันกระโดดสูง มีหน้าที่ ด าเนินการแข่งขันตามตารางที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

32.1 ครูเครือวัลย์   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
32.2 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์  พวงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
32.3 มาสเตอร์ศุภกิจ  สุบินมิตร์   กรรมการ  
32.4 มาสเตอร์สรพงษ์  สมธรรม   กรรมการ 
32.5 มาสเตอร์อุเทน    ศรีใจร าพันธ์  กรรมการ 
32.6 คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่  กรรมการ 

33. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำนักกีฬำเข้ำรับเหรียญรำงวัล มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเส้นชัย ฝ่ายจัดเตรียมถ้วยรางวัล 
เหรียญรางวัล และฝ่ายพิธีการ – พิธีกร เพื่อน านักกีฬาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2   เข้ารับ
รางวัลทันที เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแต่ละประเภท ประกอบด้วย 
  33.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยง  ประธานกรรมการ 
  33.2 ครูจิดาภา   ชัยสงคราม  รองประธานกรรมการ 
  33.3 มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ  กรรมการ 
  33.4 นักเรียนอาสาช่วยงาน     กรรมการ 
34. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิคและจัดท ำสนำมแข่งขันประเภทลู่และลำน ประกอบด้วย 

34.1 ครูเครือวัลย์   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
34.2 มาสเตอร์ชาญยุทธ    รัตนมงคล        รองประธานกรรมการ 
34.3 มาสเตอร์วินัย   ถิ่นจอม   กรรมการ 
34.4 ครูทิพานันท์    แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
34.5 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
34.6 มาสเตอร์สุริยันต์  ดรุณนารถ  กรรมการ 
34.7 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
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34.8 ครูกฤศมณ   สาสี   กรรมการ 
34.9 มาสเตอร์ฐิติวัชร  อัครบริรักษ์  กรรมการ 
34.10 นายศุภชัย   สมบูรณ์   กรรมการ 
34.11 นายปริญญา   นาทุ่ง   กรรมการ 

35. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินชี้ขำดประเภทลู่และลำน ประกอบด้วย 
35.1 มาสเตอร์ชาญยุทธ  รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
35.2 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   รองประธานกรรมการ 
35.3 มาสเตอร์วินัย   ถิ่นจอม   กรรมการ 
35.4 ครูดวงมณี   ค าป่าแลว   กรรมการ 
35.5 ครูทิพานันท์    แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
35.6 ครูเครือวัลย์   รัตนมงคล  กรรมการ 
35.7 นายปริญญา   นาทุ่ง   กรรมการ 

36. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบและรวบรวมหลักฐำนนักกรีฑำ มีหน้าท่ี ตรวจหลักฐาน และรวบรวมหลักฐานนักกรีฑาให้แล้วเสร็จ
ก่อนการแข่งขัน ประกอบด้วย 
  36.1 ครูอัจฉรีย์   บุญเรือง   ประธานกรรมการ 
  36.2 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   รองประธานกรรมการ 
  36.3 ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  กรรมการ 
  36.4 ครูพรพิมล   ก้อนแก้ว   กรรมการ 

36.5 ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
37. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินและสรุปกิจกรรม มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมิน   ด าเนินการประเมิน พร้อมทั้งสรุปผลและรวบรวม
เอกสารจัดท ารูปเล่ม ประกอบด้วย 
  37.1 ครูธีริศรา   ค าสิทธ์ิ   ประธานกรรมการ 
  37.2 ครูอรุณี   มงคล   รองประธานกรรมการ 
  37.3 ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
  37.4 ประธานสีทุกสี     กรรมการ  
38. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบนักกีฬำ มีหน้าที่ ตรวจรูป / บัตรนักกีฬาก่อนท าการแข่งขันทุกรุ่น ประกอบด้วย 
               38.1 มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   ประธานกรรมการ 
                 38.2 มาสเตอร์ณัฐวุฒิ  ศรีวิเชียร   รองประธาน 
  38.3 มาสเตอร์สุริยัน  ดรุณนารถ  กรรมการ 
  38.4 มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  กรรมการ 
  38.5 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ  
39. คณะกรรมกำรดูฟำล์ว มีหน้าที่ ประสานงานกับกรรมการจุดฟาล์วต่าง ๆ เพื่อรายงานประธานช้ีขาดในการตัดสิน ประกอบด้วย 
  39.1 ครูเครือวัลย์   รัตนมงคล  ประธานกรรมการ 
  39.2 คณะกรรมการจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ รองประธานกรรมการ 
40. คณะกรรมกำรครูประจ ำสี  

ครูประธานสี  มีหน้าท่ี ประสานงานกับครูประจ าสีเพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านต่าง ๆ  เช่น การซ้อมกีฬา การซ้อม
เชียร์ การท าอัฒจันทร์ งบประมาณการท างาน และสรุปงบประมาณส่งการเงิน   ครูประจ าสี มีหน้าที่ ดูแลการฝึกซ้อมของนักเรียน 
ระเบียบวินัยการเชียร์ การท าอัฒจันทร์ และดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในสีของตนเอง ประกอบด้วย 

40.1 ครูรัชนี    ช านาญรบ  ประธานกรรมการ 
40.2 ครูดวงมณี     ค าป่าแลว   รองประธานกรรมการ 
40.3 ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร์  กรรมการ 
40.4 มาสเตอร์กิตติศักดิ์   จันกัน   ประธานสีเหลือง 
40.5 ครูอัจฉรีย์     บุญเรือง   ประธานกีฬาสีเหลือง 
40.6 Miss Navdeep kour     ประธานเชียร์สีเหลือง 
40.7 ครูขวัญชนก     ชาลีจันทร์  ประธานลีดเดอร์สีเหลือง 
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40.8 ครูศิริพร     พรพิพัฒน์ไพบูลย์  ประธานขบวนพาเหรดสีเหลือง 
40.9 ครูจินตนา     เปี่ยมชัยวัฒน์  ประธานฝ่ายเหรัญญิกสีเหลือง 
40.10 ครูประจ าชั้น ม.1/1, ม.2/1, ม.3/1, ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1  กรรมการสีเหลือง 
40.11 มาสเตอร์ทศพล    โฆษิตพล   ประธานสีเขียว 
40.12 มาสเตอร์ณัฐ    ศิรินันท ์   ประธานกีฬาสีเขียว 
40.13 ครูจันทร์จิรา    ชัยอินทรีอาจ  ประธานเชียร์สีเขียว 
40.14 ครูสุชาวดี     ยั่งยืน   ประธานลีดเดอร์สีเขียว 
40.15 ครูมนต์รักษ์    โชคพิพัฒน์พร  ประธานขบวนพาเหรดสีเขียว 
40.16 ครูนิตยา     บุญตัน   เหรัญญิกสีเขียว 
40.17 ครูประจ าชั้น ม.1/2, ม.2/2, ม.3/2, ม.4/2, ม.5/2, ม.6/2 กรรมการสีเขียว 
40.18 ครูมณีรัตน์     วิโรจน์สกุล  ประธานสีชมพู 
40.19 มาสเตอร์เดชา    นันเปรย   ประธานกีฬาสีชมพู   
40.20 ครูสุภาวดี     ค าดวงฤทธ์ิ  ประธานเชียร์สีชมพู 
40.21 มาสเตอร์ชลธวัช    มหายศนันท์  ประธานลีดเดอร์สีชมพู 
40.22 มาสเตอร์ขวัญชัย    แจ้ใจ   ประธานขบวนพาเหรดสีชมพู  
40.23 ครูวิลาวรรณ    อินสุวรรณ  เหรัญญิกสีชมพู 
40.24 ครูประจ าชั้น ม.1/3, ม.2/3, ม.3/3, ม.4/3, ม.5/3, ม.6/3 กรรมการสีชมพู 
40.25 ครูพิจิตวรรณ    นันต๊ะภาพ  ประธานสีแดง 
40.26 มาสเตอร์นัฐวุฒิ    ศรีวิเชียร   ประธานกีฬาสีแดง  
40.27 ครูธารินทร์     สุขเกษม   ประธานเชียร์สีแดง  
40.28 ครูพิจิตวรรณ    นันต๊ะภาพ  ประธานลีดเดอร์สีแดง 
40.29 ครูสิริกัญญา    วงศ์ค า   ประธานขบวนพาเหรดสีแดง 
40.30 ครูพิจิตวรรณ    นันต๊ะภาพ  ประธานเหรัญญิกสีแดง 
40.31 ครูประจ าชั้น ม.1/4, ม.2/4, ม.3/4, ม.4/4, ม.5/4, ม.6/4 กรรมการสีแดง 
40.32 ครูนรรนมนต์    พรรณนินธมนท์  ประธานสีม่วง 
40.33 ครูทิพานันท์    แสงศรีจันทร์  ประธานกีฬาสีม่วง   
40.34 ครูวารุณี     ธิจิตตัง   ประธานเชียร์สีม่วง 
40.35 ครูณัชฎาภา    นิมิตรดี   ประธานลีดเดอร์สีม่วง 
40.36 ครูจัสมิน     วรรณา   ประธานขบวนพาเหรอสีม่วง  
40.37 ครูณัชฎาภา    นิมิตรดี   เหรัญญิกสีม่วง 
40.38 ครูประจ าชั้น ม.1/5, ม.2/5, ม.3/5, ม.4/5, ม.5/5, ม.6/5 กรรมการสีม่วง 
40.39 มาสเตอร์ฉัตรชัย    งานมูลเขียว  ประธานสีน้ าเงิน  
40.40 ครูพรพิมล     ก้อนแก้ว   ประธานกีฬาสีน้ าเงิน 
40.41 ครูสุภาพร     กาวิล   ประธานเชียร์สีน้ าเงิน 
40.42 ครูศิริพร     สุรินทร์ศิริรัฐ  ประธานลีดเดอร์สีน้ าเงิน 
40.43 ครูพัชรี     กังวานไกล  ประธานขบวนพาเหรดสน้ าเงิน 
40.44 ครูกนิษฐรินทร์    พลศักดิ์   เหรัญญิกสีน้ าเงิน  
40.45 ครูประจ าชั้น ม.1/6, ม.2/6, ม.3/6, ม.4/6, ม.5/6, ม.6/6 กรรมการสีน้ าเงิน 
40.46 ครูนภัสกร       บางสายน้อย  ประธานสีแสด 
40.47 มาสเตอร์ชาญยุทธ     รัตนมงคล  ประธานกีฬาสีแสด 
40.48 มาสเตอร์ชาญยุทธ     รัตนมงคล  ประธานเชียร์สีแสด  
40.49 ครูนภัสกร       บางสายน้อย  ประธานลีดเดอร์สีแสด 
40.50 ครูกรรณิการ์   ใจแก้ว   ประธานขบวนพาเหรด 
40.51 ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว  เหรัญญิกสีแสด 
40.52 ครูประจ าชั้น ม. 1/7, 2/7, 3/7, 4/10, 5/9, 6/9  กรรมการสีแสด 
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40.53 มาสเตอร์ปริญญากร   กุศล   ประธานสีน้ าตาล  
40.54 มาสเตอร์ฐิติวัชร    อัครบริรักษ์  ประธานกีฬาสีน้ าตาล  
40.55 ครูสิริรัตน์    อิทธินภาพรรณ  ประธานเชียร์สีน้ าตาล  
40.56 มาสเตอร์ปริญญากร   กุศล   ประธานลีดเดอร์สีน้ าตาล.  
40.57 ครูณุภาวรรณ    จันทร์พรหม  ประธานขบวนพาเหรดสีน้ าตาล 
40.58 ครูวัธนา     จันทร์เปารยะ  เหรัญญิกสีน้ าตาล  
40.59 ครูประจ าชั้น ม.1/8, ม.2/8, ม.3/8, ม.4/8, ม.5/8, ม.6/8 กรรมการสีน้ าตาล 
40.60 มาสเตอร์อุเทน    ศรีวิไลร าพันธ์  ประธานสีขาว 
40.61 มาสเตอร์ประยูร    ทาปัน   ประธานกีฬาสีขาว  
40.62 มาสเตอร์นิวัติ    อรุณวิไล    ประธานเชียร์สีขาว  
40.63 ครูแสงสิริอร    พุธรัตน์ฉายแสง  ประธานลีดเดอร์สีขาว 
40.64 ครูแสงสิริอร    พุธรัตน์ฉายแสง  ประธานขบวนพาเหรดสีขาว  
40.65 มาสเตอร์อุเทน    ศรีวิไลร าพันธ์  เหรัญญิกสีขาว  
40.66 ครูประจ าชั้น ม.4/7, ม4/9,.5/7, ม.6/7   กรรมการสีขาว 
40.67 ครูภาณุมาศ    ทองย้อย   ประธานสีทอง 
40.68 ครูหทัยทิพย์    จ าแนกรถ  ประธานกีฬาสีทอง 
40.69 มาสเตอร์สมยุทธ    โยธาใหญ่   ประธานลีดเดอร์สีทอง 
40.70 ครูดาราภรณ์    เกิดนพคุณ  ประธานขบวนพาเหรดสีทอง 
40.71 ครูภาณุมาศ    ทองย้อย   เหรัญญิกสีทอง 
40.72 ครูประจ าชั้น ม.1/9,4/11, 5/10, 5/11, 6/10,6/11 กรรมการสีทอง 
40.73 มาสเตอร์อรรถกร    มัชณันติกสมัย  ประธานสีฟ้า 
40.74 มาสเตอร์ไกรสิงห์    ใจหลวง   ประธานกีฬาสีฟ้า 
40.75 ครูเพ็ญสุภางค์    แปงค า   ประธานเชียร์สีฟ้า 
40.76 ครูกิดาการ    ศิริ   ประธานลีดเดอร์สีฟ้า 
40.77 ครูวีริสา     หิรัญไพศาล  ประธานขบวนพาเหรดสีฟ้า 
40.78 มาสเตอร์ก าจร    ยั่งยืน   เหรัญญิกสีฟ้า 
40.79 ครูประจ าชั้น ม.1/AB, ม.2/AB, ม.3/AB, ม.4/AB, ม.5/AB, ม.6/AB กรรมการสีฟ้า 

 
            ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ และเต็มก าลัง

ความสามารถ 
             
                     สั่ง  ณ วันท่ี  4  มกราคม  2562 
 
 
 
 
                                                                     (ภราดา ดร.ศักดา    สกนธวัฒน)์ 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิมทยาลัย 


