
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ต ่ว ิทยาลัย 
ท่ี 3 6 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานการแข่งข ันว่ายน ํ้าส ิงแซม!]ภาคเหนือ 
“06 /ฬอทป๐โเ รผ เ๓ ๓ เก9 ( ^ ฉกาเวเอกรก่แว 2018 # 3 ”

ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โด้มีมติให้จัดการแข่งขันว่ายนาขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 -  วันอาทิตย์ 
ท่ี 30  ก ันยายน 2561 เพ ื่อส ่งเสริมให ้เยาวชน ตลอดจนบ ุคคลท ั่วโปแสดงศ ักยภาพ ทางด ้านก ีฬาว ่ายนา 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองครู และติษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ดังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินงานเป ็นโปด ้วยความเร ียบร ้อยและบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์ท ี่วางใว ้ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศังนี้
1. คณ ะกรรมการท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ ใหด้ำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศรารุธ ยุชมภู ประธาน
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธาน
1.3 คณะกรรมการสระว่ายนั้า กรรมการ

2. คณ ะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และดูแลการแข่งขันให้ดำเนิน 
โปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์สุรียัน ดรุณนารถ ประธาน
2.2 ครูทิพานันทิ แสงศรีจันทร์ รองประธาน
2.3 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการ
2.4 มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล กรรมการ
2.6 มาสเตอร์ฐติวัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ
2.7 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ
2.8 ครูกถุศมณ สาสี กรรมการ
2.9 มาสเตอร์1ชาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการ
2.10 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม กรรมการ
2.11 มาสเตอร์โผท ขัยนำ กรรมการ
2.12 ครูกถุตยา ทิพย์เกษร กรรมการ
2.13 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง กรรมการ
2.14 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ

/ 2.15 ครูคติธร
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2.15 ครูคติธร ตันดุ กรรมการ
2.16 ครูณัฐซยา พอพิน กรรมการ
2.17 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
2.18 มาสเตอร์โชยรัฒนํ บุญเลิศ กรรมการ
2.19 ครูชนกกร ไซยวงศ์คำ กรรมการ
2.20 ครูภูรี'ชา จันทร์ดี กรรมการ
2.21 มาสเตอร์สิขิต ชูวงศ์ กรรมการ
2.22 ครูธีรีศ'รา คำสิทธ กรรมการ
2 .23ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ
2 .24ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

3. คณ ะก รรม ก ารร ับ รายงาน ต ัว  มีหน้าที่ เร ียกและรับรายงานตัวต ้องเตรียมกรอกรายช ี้อน ักว ่ายน ั้าลงใน 
แบบฟอร์มรายงานตัวแต่ละรายการก่อนการแข่งขันรายการนั้นๆ แล้วล่งให้ฝ่ายล่งตัวเพื่อนำนักกีฬาลงฬู่ฬนาม 
ประกอบด้วย

3.1 ครูทิพานันท์ แลงศรีจันทร์ ประธาน
3.2 ครูอ ัจฉ ่รีย์ บุญเรือง รองประธาน
3.3 คณะกรรมการสถาบันการพลติกษาเขัยงใหม่ กรรมการ

4. คณ ะกรรม การฝ ่ายน ำน ักก ีฬ าเข ้าส ู่ส น าม แข ่งข ้น  มีหน้าที่ นำนักกีฬาล่งให้คณะกรรมการเพื่อปล่อยตัว 
ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม ประธาน
4.2 มาสเตอร์'ชาญยุทธ รัตนมงคล รองประธาน
4.3 คณะกรรมการสถาบันการพลติกษาเขัยงใหม่ กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานนักก ีฬา มีหน้าที่ ตรวจหลักฐาน และรวบรวมหลักฐาน 
นักกีฬาให้แล้วเสรีจก่อนการแข่งขัน ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล ประธาน
5.2 มาสเตอร์ฐิติวัชร์ อัครบรีรักษ์ รองประธาน
5.3 คณะกรรมการสถาบันการพลติกษาเข้ยงใหม่ กรรมการ

6. คณะกรรมการต ัดส ินช ี้ขาด มีหน้าที่ ตัดสินชี้ขาด1ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบการแข่งขัน 
หรือสิงที่เป็นลักษณะพิเศษที่เก ี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยใช้กติกาการแข่งขันทั้งหมดของสหพันธ์กีฬาว่ายนั้า 
สมัครเล่นนานาชาติ (โเผ/0 เป็นเครื่องตัดสิน และจะต้องตัดสินปัญหาทุกชนิดให้เป็นโปตามความเป็นจริงที่พบเห์น 
จากรายการแข่งขันหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การตัดสินขั้นสุดท้ายจะถือว่าสินสุดจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโม่ได้ 
ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์สุรียัน ดรุณนารถ ประธาน
6.2 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา รองประธาน
6.3 คณะกรรมการสถาบันการพลติกษาเข้ยงใหม่ กรรมการ

/ 7. กรรม การด ูแลการกล ับ ต ัว..........
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7. คณ ะกรรม การด ูแลการกล ับ ต ัว  มีหน้าที่ ด ูการกลับตัวที่ด ้านเส้นชัยแต่ละคน จะเป็นผู้ด ูการตั้งต้นของผู้ 
แข่งชันในรายการว่ายผลัด ว่าการแตะโดดเริ่มของผู้แข่งชันคนถัดไปนั้นโด้กระโดดออกจากแท่นตั้งต้น เมื่อผู้ว่ายคน 
ก่อนได้แตะขอบสระหรือแผ่นแตะแล้ว ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา ประธาน
7.2 มาสเตอร์โผท ชัยนำ รองประธาน
7.3 คณะกรรมการสถาบันการพลทึกษาเอียงใหม่ กรรมการ

8. คณ ะกรรมการดูฟาล์ว มีหน้าที่ ดูฟาล์วจะต้องรายงานการทำผิดระเบียบต่างๆ ต่อผู้ตัดสินตั้ขาดโดยบันทึก 
รายละเอียดลงในใบบันทึก แจ้งถึงรายการแข่งชัน หมายเลขลู่ว ่าย อีอผู้เข้าแข่งชัน และรายละเอียดการทำผิด 
ระเบียบน้ันๆ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ ประธาน
8.2 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา รองประธาน
8.3 คณะกรรมการสถาบันการพลทึกษาเอียงใหม่ กรรมการ

9. คณะกรรมการจ ับเวลา มีหน้าที่ จับเวลาของผู้เข้าแข่งชันในลู่ว่ายที่ตนรับผิดชอบทันทีที่การแข่งชันได้สินสุดลง 
กรรมการจับเวลาในแต่ละลู่ว่ายจะต้องบันทึกเวลาของตนลงบนใบบันทึก และมอบให้หัวหน้ากรรมการจับเวลา 
และถ้ามีข้อสงสัยของตรวจสอบเวลาอีกได้ และจะต้องให้ตรวจสอบได้ทันที กรรมการจับเวลาจะต้องไม่ลบเวลา 
ของตน จนกระที่งได้รับสัญญาณจากหัวหน้ากรรมการจับเวลาหรือผู้ตัดสินอีขาดให้ลบเวลา ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ฐิติรัชร์ อัครบริรักษ์ ประธาน
9.2 ครูกฤศมณ สาสี รองประธาน
9.3 คณะกรรมการสถาบันการพลทึกษาเอียงใหม่ กรรมการ

10. คณ ะกรรมการเส ้นช ัย มีหน้าที่ ในการกดปุมสัญญาณและรวบรวมผลการแข่งชันจากกรรมการเส้นชัยแต่ละ 
คน และให้ลำดับที่การเข้าเส้นชัยของผู้เข้าแข่งชันตามลำดับ พร้อมนำส่งผลนั้นต่อผู้ตัดสินอีขาด ประกอบด้วย

10.1 ครูกฤศมณ สาสี ประธาน
10.2 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว รองประธาน
10.3 คณะกรรมการสถาบันการพลทึกษาเอียงใหม่ กรรมการ

11. เจ ้าห น ้าท ี่ควบ คม ผ ลการแข ่งช ัน  มีหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบผลการแข่งชันของใบบันทึกด้วยเครื่อง 
คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสถิติและลำดับที่ในแต่ละรายการได้รับจากผู้ตัดสินอีขาด และจะต้องดูการเซ์นอีอก0าถับผล 
การแข่งชันของผู้ตัดสินอีขาดด้วยว่าได้เซนอีอรับรองผลหรือไม, และเกบหลักฐานของการสละสิทธี้ การทำสถิติใหม่ 
ตลอดทั้งเกบผลการแข่งชัน ไม่ว่าจะเป็นรอบดัดเสือกหรือรอบอีงชนะเลิศไว้อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย

11.1 มาสเตอร์สุริอัน ดรุณนารถ ประธาน
11.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล รองประธาน
11.3 คณะกรรมการสถาบันการพลทึกษาเอียงใหม่ กรรมการ

/12. คณะกรรมการผ ่ายจ ัดเตร ียมถ ้วยรางว ัล
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12. คณ ะกรรมการฝายจ ัด เตร ียมถ ้วยรางว ัล  เหร ียญรางว ัล แสะของที่ระลึก มีหน้าที่ จัดเตรียมถ้วยรางวัล 
เหรียญรางวัล และของที่ระลึกลำหรับประธานในพิธีเปิด และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันแต่ละประ๓ ทเข้ารับรางวัล 
พร้อมทั้งจัดตัวแทนนักเรียนเป็นผู้เขิญรางวัล จนเสรีจลี้นการแข่งขัน ประกอบด้วย

12.1 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว ประธาน
12.2 ครูกฤศมณ สาลึ รองประธาน
12.3 คณะกรรมการสถาบันการพลดีกษาเขิยงใหม่ กรรมการ

13. ค ณ ะก รรม ก ารฝ าย พ ิธ ีก ารแล ะพ ิธ ีก ร  มหีน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเน ินงาน เพ ื่อจ ัดทำ 
กำหนดการพิธีเป ิด-พิธี'ป ิดการแข่งขัน,ฯ ดำเน ินการพ ิธ ีเป ิด- พิธีปิดการแข่งขัน เขิญแขกผู้มีเกียรติมอบเหรียญ 
รางวัล รวมทั้งการประกาศต่าง  ๆ ประกอบด้วย

13.ใ ครูณัฐชยา พอพิน ประธาน
13.2 ครูทับทิม ขุนทรัพย์ รองประธาน
13.3 ครูชฎาพร สมนาม กรรมการ

14. คณ ะกรรมการฝายจ ัดทำสูจ ิบ ัตร มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ 
ฝ่ายพิธีการและพิธีกร เพื่อดำเนินการจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันให้เรียบร้อย ประกกอบด้วย

14.1 ครูกฤศมณ สาลึ ประธาน
14.2 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว รองประประธาน
14.3 คณะกรรมการสถาบันการพลดีกษาเขิยงใหม่ กรรมการ

15. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ าย จ ัด เล ี้ย ง  มีหน้าที่ บร ิการน ํ้าด ื่มลำหรับแขกผู้ม ีเก ียรต ิ คณะกรรมการ ฝ ่ายต ่าง ๆ 
จนลี้นสุดการแข่งขัน ประกอบด้วย

15.1 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ ประธาน
15.2 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร รองประธาน
15.3 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ
15.4 พนักงานโภชนาการทุกคน กรรมการ

16. คณ ะกรรมการฝายประชาส ัมพ ันธ ์ -  บันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพและประสานงาน นำข้อมูลเผยแพร่ 
ผ่านทางเรีบโซตั วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หลังจากเสรีจลี้นการแข่งขัน

16.1 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี ประธาน
16.2 นักเรียนถ่ายภาพและประชาลัมพันธ์ รองประธาน

17. คณ ะกรรมการฝายอาคารลถาน ท่ี มีหน้าที่ ประสานงาน การจัดทำลู่ว่ายนา จัดเตรียมขุดรับแขก จัดเตรียม 
ที่รับรายงานตัวนักกีฬา ตกแต่งสถานที่ บัายพิธีเปิดการแข่งขัน และบริเวณทั้วโปของสนามแข่งขัน ประกอบด้วย

17.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันทํ ประธาน
17.2 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ รองประธาน
17.3 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงดํ กรรมการ
17.4 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ

/ 17.5 ครูเดือนเพิญ
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17.5 ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการ
17.6 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ
17.7 นักการภารโรงทุกคน กรรมการ

18. คณ ะกรรมการฝ ่ายออกหน ังส ือเช ิณ แขกผ ้ม ีเก ียรต ิ ต ิษ ย เ์ก ่า และผ ้ปกครอง มีหน้าที่ ออกหนังสีอเขิญ
แขกผู้มีเกียรติ ติษย์เก่า ตลอดจนผู้ปกครอง ประกอบด้วย

18.1 มาสเตอรโ์ชยรัฒน์ บุญเลิศ ประธาน
18.2 ครูกฤติมา ทิพรัง รองประธาน
18.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ

19. ค ณ ะกรรม การด แลค วาม เร ียบ ร ้อยและจราจร มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบ
การจราจรในรันแข่งขันกรีฑาสีให้เป็นไปอย่างมีระบบระเปียใ.1 และดูแลความเรียบร้อยทั้วไป ประกอบด้วย

19.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธาน
19.2 มาสเตอร์ลิริโรจน์ ฉลองสัพพ้ญญ รองประธาน
19.3 เจ้าหน้าที่ รปภ. กรรมการ

20. คณ ะกรรมการฝายพ ยาบาล มีหน้าที่ บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือนักกีฬาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการ 
แข่งขัน และหากมีอาการที่เกินความสามารถให้รีบนำส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วย

20.1 ครูพวงไพร สายสกล ประธาน
20.2 เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช รองประธาน

21. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ าย ก าร เง ิน  มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต ่าง ๆ ท ี่เก ี่ยวข ้องในการจัดทำงบประมาณ 
สรุปรายรับ -  รายจ่าย นำส่งให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

21.1 ครูคติธร ตันคุ ประธาน
21.2 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ รองประธาน
21.3 ครูดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ

22. คณ ะกรรมการฝายเครื่องเส ียง มีหน้าที่ จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณีต่าง ๆ เพื่อติดตั้ง จุดต่าง  ๆในสนาม 
แข่งขัน พร้อมทั้งควบคุมเครื่องเสียงในการแข่งขัน ประกอบด้วย

22.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
22.2 มาสเตอร์สุพจนํ เทียมยศ กรรมการ

23. คณ ะกรรมการฝายต ้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประธานพิธี แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครอง 
นักเรียน และนักกีฬา ประกอบด้วย

23.1 มาสเตอร์ไชยรัฒนํ บุญเลิศ ประธาน
23.2 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต รองประธาน
23.3 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
23.4 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
23.5 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ

/ 24. กรรมการฝา!เหาสปอนเซอร์ และรางวัล
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24. ค ณ ะก รรม ก ารผ ิาย ห าล ป อ น เซ อ ร ์ และรางว ัล  มีหน้าที่ จ ัดหาเงินสปอนเซอร์จากองค์กร หน่วยงาน 
ร้านค้าต่าง ๆ การให้เช่าลถานที่ขายของ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกอบด้วย ประกอบด้วย

24.1 มาสเตอร์ใซยวัฒน์ บุญเลิศ ประธาน
24.2 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ รองประธาน
24.3 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
24.4มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
2 4 .5ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
24.6 มาสเตอร์ณ้ฐพงษ์ เมตตา กรรมการ
24.7 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ กรรมการ

25. คณ ะกรรมการฝายประเม ินและลร ุปก ิจกรรม มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมิน ดำเนินการประเมิน พร้อมทั้ง
สรุปผลและรวบรวมเอกสารจัดทำรูปเล่ม

25.1 ครูธีริศรา ดำลิทธ ประธาน
25.2 ครูกฤศมณ สาสื รองประธาน
25.3 ครูทิพานันทํ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
25.4 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร กรรมการ
25.5 ครูอัจฉรัย์ บุญเรือง กรรมการ
25.6 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยกุล กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่โต้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ใด้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 
และเต็มกำลังความสามารถ

ส่ัง ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้)
ผู้อำนวยการ'โรงเรียนมงฟอรัต,วิมทยาลัย


