
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย 
ท่ี 45/ 2561

เร่ือง แต่งด้ังคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน 
โนเครือมูลนิธิคณะเซนต่คาเบรียลแห่งประเทศโทย คร้ังท่ี 16

ตามที่มูลนิธิคณะเซนค์คาเบรียลแห่งประเทศโทย มีมติให้มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนใน 

เครือมูลนิธิคณะเซนค์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16ข ึ้น ระหว่างวันพุธที่ 17 -  วันเลาร์ที่ 2 0 ตุลาคม 2561 

ณ โรงเรียนอัสสัมขัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะครู 

นักเรียนของสถาบันในเครือมูลนิธิ ฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทักษะด้านกีฬา มีพลานามัย 

สมบูรณ์ร่างกายแข์งแรง มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีมารยาทอันดีงาม และมีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงขอแต่งดั้ง 

คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี ให้ดำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้ปฏิบัติ 

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร. ดักดา สกนธวัฒนํ ประธาน

1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภู รองประธาน

1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดัดเลือกนักกีฬาและนักกรีฑา ตลอดจนดูแลการ'ฝึกซ้อมของนักกรีฑา 

และนักกีฬาแต่ละชนิด นำนักกีฬา -  กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 

ประกอบด้วย

2.1 ครูดวงมณี ดำปาแลว ประธาน

2.2 มาสเตอร์วินัย ถ่ินจอม รองประธาน

2.3 มาสเตอร์1ชาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการ

2.4 มาสเตอร์ผไท ขัยนำ กรรมการ

2.5 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ

2.6 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ

2.7 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ

2.6 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ

2.9 มาสเตอร์ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

2.10 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ

2.11 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ

/ 2.12 ครูกถุศมล
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2.12 ครูกฤศมล สาสี กรรมการ

2.13 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเช่ยร กรรมการ

2.14 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน กรรมการ

2.15 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม กรรมการ

2.16 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ

2.17 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ

2.18 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการและเลขานุการ

รายช่อคณะครูท่ีดูแลนักกรีฑาและนักกีฬาชนิดต่าง ๆ
ชนิดกีฬาและกรีฑา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ครูดวงมณี คำป่าแลว

ครูเครือวัลย์ วัตนมงคล

กรีฑา มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล

ครูพรพิมล ก้อนแก้ว

นายปริญญา นาทุ่ง นักดีกษาฝืกสอน

เซปีกตะกร้อช่วงซ้ันท่ี 3 มาสเตอร์โผท ชัยนำ

ครูพรพิมล ก้อนแก้ว

ฟุตบอลชาย ช่วงช้ันท่ี 3 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม

นายศุภชัย บุญล้อม นักดีกษา'ฝึกสอน

ฟตบอลชาย ช่วงช้ันท่ี 4 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี

มาสเตอร์นิวันดร์พงค์ ลากตา

บาลเกตบอลชาย ช่วงช้ันท่ี 3 มาสเตอร์,ชาญยุทธ วัตนมงคล

บาลเกตบอลชาย ช่วงช้ันท่ี 4 มาสเตอร์1ชาญยุทธ วัตนมงคล

บาลเกตบอลหญิง ช่วงช้ันท่ี 4 มาสเตอร์1ชาญยุทธ วัตนมงคล

ครูทิพานันทิ แสงศรีจันทร์

เทนนิล ครูทิพานันทิ แสงศรีจันทร์

แบตมินตัน ครูกฤศมณ สาสี

เทเบิลเทนนิล ครูกฤตยา ทิพย์เกสร

ลแต๊ก มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเช่ยร

ดนตรี มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม

หุ่นยนต์ มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน

วิทยบริการ มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล

5 รเวอห: หมากรุก หมากล้อม มาสเตอร์ฐิติวัชร อัครบริรักษ์

ครูพยาบาล ครูพวงโพร สายสกล

ครูดูแลเร่ืองอาหาร ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

/ 3. คณะกรรมการฝายนำนักกีฬา
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3. คูณะกรรมการฝายนำนักกีฬาลงทะเบียนนักกีฬา มีหน้าท่ี รับลงทะเบียนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละชนิด 

ให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

3.1 ครูพรพิมล
๙*ะ *  * ะ *  ^ - ' ๙

ก้อนแก้ว
*ะ**-' ๙

ประธาน

3.2 มาสเตอร์ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

3.3 ครูทีพานันทิ แสงศรีจันทร์ กรรมการ

•ง; ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ

4. คูณะกรรมการลัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการตรวล มีหน้าที่ ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานนักกีฬา 

แต่ละประเภท ให้เสรีจสินภายในวันพฤหัสบดีท่ี 23 สิงหาคม 2561

4.1 มาสเตอร์วินัย ถินจอม ประธาน

4.2 ครูทีพานันทิ แสงศรีจันทร์ รองประธาน

4.3 มาสเตอร์,ชาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการ

4.4 มาสเตอร์ผโท ขัยนำ กรรมการ

4.5 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ

4.6 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ

4.7 มาสเตอร์ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ

4.8 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

4.9 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ

4.10 ครูกฤศมณ สาสี กรรมการ

4.11 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ

5. คูณะกรรมการฝายพยาบาล มีหน้าที่ ให้การรักษาพยาบาล บริการผู้ป่วยหรือนักกีฬาที่โด้รับอุบัติเหตุจาก 

การแกซ้อมและการแข่งขัน และหากมีอาการที่เกินความสามารถให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหันที ประกอบด้วย

5.1 ครูพวงโพร สายสกล ประธาน

5.2 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร รองประธาน

5.3 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

6. คูณะกรรมการฝายประซาลัม,พันธ์ -  บันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารประชาลัมพันธ์ บันทึกภาพและ 

ประสานงาน นำข้อมูลเผยแพร่ทางเวปโซดี วารสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ หลังจากเสรีจสินการแข่งขัน 

ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอรีฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน

6.2 มาสเตอร์รังสรรดี พรพัฒนา รองประธาน

6.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินทร์ผล กรรมการ

7. คูณะกรรมการฝายยานพาหนะ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียมยานพาหนะสำหรับเดินทาง และยานพาหนะ 

ตลอดจนพนักงานขับรถในการแข่งขันให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงดี ประธาน

7.2 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม รองประธาน

7.3 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

/ 8. คณะกรรมการฝายลถานท่ี........
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8. คณะกรรมการฝายลถานท่ี มีหน้าท่ี ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่สำหรับนักกีฬา ในการฝึกซ้อมและสถานที่พัก 

ห้องนอน ห้องนา สำหรับการเก์บตัว!!กซ้อมให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์อานนท์ อนนันท์ ประธาน

8.2 ครูเดอนเพญ ตากันทะ รองประธาน

8.3 ครูพรพิโล สมาธิ กรรมการ

8.4 นักการภารโรงทุกคน กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร แสะอาหารว่างช่วงแกซ้อมและเก็บตัวนักกีฬา มีหน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียม

อาหาร และอาหารว่างสำหรับนักกีฬา ในการ■ฝึกซ้อมและการเก็บตวัฝึกซ้อม ให้เป ็นโปด้วยความเรียบร้อย

ประกอบด้วย

9.1 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ประธาน

9.2 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ รองประธาน

9.3 ครูสุทธิฉันท์ ศุภใพบูลย์กิจ กรรมการ

9.4 ครูดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ

9.5 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ

9.6 พนักงานโภชนาการทุกคน กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่าง และท่ีพัก ช่วงแช่งขัน มีหน้าท่ี ประสานงาน จัดเตรียมที่พัก อาหารและ

อาหารว่างสำหรับนักกีฬา ในการแข่งขัน ท่ี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

10.1 ครูดวงมณี คำป่าแลว ประธาน

10.2 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร รองประธาน

10.3 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ

10.4 มาสเตอร์วินัย ถ่ินจอม กรรมการ

10.5 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ

10.6 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ

11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ ปร ะสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้องในการจัดทำงบประมาณ

สรุปรายรับ -  รายจ่าย และนำส่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

11.1 ครูดวงมณี ดำปาแลว ประธาน

11.2 ครูศสีธร ตันดุ กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรป มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมิน ดำเนินการประเมิน พร้อมทั้งสรปผลและ

รวบรวมเอกสารจัดทำรูปเล่ม ประกอบด้วย

12.1 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว ประธาน

12.2 ครูนงนภัส สมณะ รองประธาน

12.3 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ

12.4 มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยกุล กรรมการ

12.5 มาสเตอร์เตวัชร อัครบริรักษ์ กรรมการ.

12.6 ครูครูกฤศมณ สาสี กรรมการ

/ 12.7 มาสเตอร์ภมิ



5

12.7 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ

12.8 มาสเตอร์โผท ชัยนำ กรรมการ

13. คณะกรรมการฝายจัดซ๋ื'อ มิหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน ร้านค้า ในการออกแบบ จัดนี้อ 

เสํอนักกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์การแข่งชันต่าง ๆ ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ประธาน

13.2 ครูดวงมณี ดำป่าแลว รองประธาน

13.3 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม กรรมการ

13.4 ครทิพานันท่ แสงศรีจันทร์ กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ที่ใค้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ท่ีกำหนดใว้ด้วยความรับผิดชอบ และเตมกำลังความสามารถ

ท้ัง ณ วันท่ี 7 สิงหาคม 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


