
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 4 4 / 2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการออกคำลังกายของคณะครู คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ ์
“88 ปี เฬ0  กีฬาสัมพันธ์” และคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ด้วยงานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย ได้คำหนดจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกคำลังกาย 
ของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอธ์ตวิทยาลัย “88 ปี กีฬาสัมพันธ์”
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครู 
คณะเซนต์คาเบริยลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 17-19 ตุลาคม 2562 โดยมิวัตถุประสงคํ ดังน้ี

1. เทือส่งเสริมการออกคำลังลังกาย และส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรท้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
2. เทือส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูโรงเริยนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3. เทือดัดตัวนักกีฬาสำหรับกีฬาครูกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย 
“88 ปี &/10 กีฬาสัมพันธ์” ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2562
4. เพ่ือคัดตัวนักกีฬาสำหรับกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันท่ี 17-19 ตุลาคม 2562

เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงขอคำหนดแนวปฏิบัติ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานในฝ่ายต่าง  ๆ ดังน้ี
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน เทือให้ปฏิบัติหน้าทีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร. สุรกีจ ศริสราญกุลวงศ์ ประธาน
1.2 ภราดาขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธาน
1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การดำเนินกิจกรรมและดูแลการแข่งขันให้ดำเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์ธัขธาริน หมวกทอง ประธาน
2.2 ครูอัจฉริย์ บุญเรือง รองประธาน
2.3 มาสเตอร์ขาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการ
2.4 มาสเตอร์วินัย ถินจอม กรรมการ
2.5 มาสเตอร์ผไท ชัยนำ กรรมการ
2.6 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร กรรมการ
2.7 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ
2.8 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ กรรมการ
2.9 ครูกถุศมณ สาลี กรรมการ
2.10 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
2.12 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ
2.13 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการ
2.14 มาสเตอร์ฐิติวัขร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ
2.15 ครูทีพานันทํ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
2.16 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
2.17 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ
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3. คณะกรรมการฝายส่งเสริมการออกกำลังกาย,ยองคณะครู มีหน้าที จัดกิจกรรมเทือส่งเสริมการออกกำลังลังกาย และส่งเสริม 
สุขภาพของบุคลากรท้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันคีของคณะครู 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท้ังนี้จัดหากิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์ธัขา'ริน หมวกทอง ประธาน
3.2 ครูอัจฉริย์ บุญเรือง รองประธาน
3.3 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ญาณิน คีรีไพศาลประเสริฐ กรรมการ
3.5 มาสเตอร์คักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท้ังสองแผนก ดำเนินการพิธีเปีด -  ทืธีปีดการแข่งขัน เชิญแขกผู้มิเกียรติมอบโล่รางวัล รวมทั้งการประกาศต่าง  ๆในการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี 191(1 กีฬาสัมพันธ์” ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย

4.1 ครูณัฐขยา พอพิน ประธาน
4.2 ครูอริญย์ ขัยปริพรรห์ รองประธาน
4.3 มาสเตอร์เฉลิมพล จิติตัวิฒนิพิงิศ กรรมการ
4.4 ครจัสมีน วรรณา กรรมการ

5. คณะกรรมการด้านกีฬา มีหน้าท่ี ประสานงาน ประขาสัมพันธ์ รับสมัคร นัดหมายการปีกซ้อม นักกีฬาตลอดจนคัดเลือกตัวนักกีฬา 
ในการลงแข่งขัน วางแผนการปีกซ้อมให้เป็นระบบ เทือให้นักกีฬามีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ประกอบด้วย

5.1 คณะกรรมการกีฬาฟุตบอลชาย 9 คน
5.1.1 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี ประธาน
5.1.2 มาสเตอร์วินัย ถินจอม รองประธาน

5.2 คณะกรรมการบาลเกดบอลชาย
5.2.1 มาสเตอร์,ชาญยุทธ รัตนมงคล ประธาน
5.2.2 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล รองประธาน

5.3 คณะกรรมการบาสเกตบอลหญิง
5.3.1 ครูทีพานันท์ แสงศรีจันทร์ ประธาน
5.3.2 ครูดวงมณี คำปาแลว รองประธาน

5.4 คณะกรรมการวอลเลย์บอลชาย
5.4.1 มาสเตอร์ศรัณวิทย์ พวงสุวรรณ ประธาน
5.4.2 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา รองประธาน

5.5 คณะกรรมการวอลเลย์บอลหณิง
5.5.1 ครูดวงมณี ดำป่าแลว ประธาน
5.5.2 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร รองประธาน

5.6 คณะกรรมการเทเบิลเทนนิสชาย
5.6.1 มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณี ประธาน
5.6.2 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษะอุดม รองประธาน

5.7 คณะกรรมการเทเบิลเทนนิสหณีง
5.7.1 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร ประธาน
5.7.2 ครูนิตยา บุญตัน รองประธาน

5.8 คณะกรรมการแบดมินตันหณิงค่
5.8.1 ครูพรสุดา หอมอ่อน ประธาน
5.8.2 ครูกฤศมณ สาลี รองประธาน

5.9 คณะกรรมการแบดมินตันชายค่
5.9.1 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน ประธาน
5.9.2 ครูกฤศมณ สาลี รองประธาน

5.10 คณะกรรมการกีฬาแบดมินตัน อาวโสค่ (45 ปีขนไป)
5.10.1 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน ประธาน
5.10.2 ครูกฤศมณ สาลี รองประธาน
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5.11 คณะกรรมการ กีฬาแบดมินตัน 0{ว6ก (คู่)
5.11.1 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน ประธาน
5.11.2 ครูกฤศมณ สาลี รองประธาน

5.12 คณะกรรมการกีฬาเซปีกตะกร้อ
5.12.1 มาสเตอร์ผไท ขัยน้า ประธาน
5.12.2 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว รองประธาน

5.13 คณะกรรมการกีฬาเปตอง
5.13.1 มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล ประธาน
5.13.2 ครูพวงไพร สายสกล รองประธาน

5.14 คณะกรรมการกีฬาวิ่ง 8*50 ขาย/หณิง และกีฬาเบ็ดเต!ด
5.14.1 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล ประธาน
5.14.2 มาสเตอร์ซนะขัย ภมรขัยสกุล รองประธาน

5.15 คณะกรรมการกีฬาเทนนิส
5.15.1 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม ประธาน
5.15.2 มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณ รองประธาน

6. คณะกรรมการฝายจัดเลี้ยง นํ้าดื่ม นักกีฬา มีหน้าท่ี จัดเตรียมบริการอุปกรณ์สำหรับนํ้าดื่มนักกีฬา ในวันซ้อมการแข่งขันร่วม 
กับคณะกรรมการกีฬาฝ่ายต่าง  ๆ ประกอบด้วย

6.1 ครูชนกกร ไชยวงค์ดำ ประธาน
6.2 มาสเตอร์ธีรพงษ์ มณีวรรณ รองประธาน
6.3 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
6.4 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ประสานงานระ:หว่าง'โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย แผนกประถม และประสานงานค่าใช้จ่าย
กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ สรุปรายรับ -  รายจ่าย
นำส่งให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

7.1 ครูศศิธร ตันดุ ประธาน
7.2 ครูสรพงษ์ สมธรรม รองประธาน
7.3 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
7.5 มาสเตอร์ญาณิน คิรีไพศาลประเสริฐ กรรมการ

8. คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพันธ์ -  บันทึกภาพ มีหน้าที บันทึกภาพและประสานงาน นำซ้อมลเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ วารสาร
เอกสาร ส่ือต่าง  ๆ หลังจากเสร็จส้ินการแข่งขัน ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
8.2 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล รองประธาน
8.3 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
8.4 ครูวรพิฃซา ยาวงค์ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่จัดความพร้อมสนามซ้อม มีหน้าที ประสานงาน การจัดทำสนามซ้อมสำหรับกีฬาประเภทต่างๆ
และบริเวณทัวไปชองสนามซ้อมและแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่การออกกำลังกายชองคณ-ะครู ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธาน
9.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ รองประธาน
9.3 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ

10. คณะกรรมการจัดเตรียมอปกรณ์กีฬาในการซ้อม มีหน้าที จัดเตรียมอปกรณ์กีฬาในการซ้อมการแข่งขันชองคณะครู ประสานงาน
ประธานกีฬาแต่ละประเภทในการดูแลอุปกรณ์การยืม-คืน อุปกรณ์ซ้อมกีฬาทุกประ เภท การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
ประกอบด้วย

10.1 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง ประธาน
10.2 มาสเตอร์วินัย ถ่ินจอม รองประธาน
10.3 คณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ
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11. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยและจราจร มีหน้าที อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบการจราจรในการซ้อมกีฬา 
ของคณะครู และการออกกำลังกายของคณะครู ให้เป็นใปอย่างมีระบบระเบียบ และดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป ประกอบด้วย

11.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธาน
11.2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ

12. คณะกรรมการฝายพยาบาล มีหน้าที บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปวยหรือนักกีฬาท่ีได้รับอุบัติเหตุจากการแข่งขัน และหากมีอาการ 
ทีเกินความสามารถให้ริบนำล่งโรงพยาบาล ประกอบด้วย

12.1 ครูพวงไพร สายสกล ประธาน
12.2 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ, รองประธาน

13. คณะกรรมการจัดเตรียม,ชุดนักกีฬา มีหน้าที ประสานงานจัดเตรียมขุดกีฬาสำหรับการซ้อมและการแข่งขัน โดยประสานงานกับ
ผู้ดูแลนักกีฬาแต่ละประเภท ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์ประสงค์
13.2 มาสเตอร์ธัชธ'าริน

สทา ประธาน 
รองประธาน13.2 มาสเตอรธซธารน หมวกทอง รองบระราน

14. คณะกรรมการฝายเครื่องเกียง มีหน้าที จัดหาเครื่องเกียงและอุปกรณ์ต่าง  ๆ เพือติดตั้ง จุดต่าง  ๆ ในสนามซ้อมและแข่งขัน 
พร้อมท้ังควบคุมเครืองเกียงในการซ้อมและการแข่งขัน และกิจกรรมการออกกำลังกายของครู ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
14.2 มาสเตอร์สุรขัย แสนทอน รองประธาน
14.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
14.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

15. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหน้าท่ี ประเมินผล รวบรวมสถิติ การล่งเสริมการออกกำลังกาย และล่งเสริมสุขภาพของ 
บุคลากรท้ังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประเมินผลกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบด้วย

15.1 ครูธริศรา คำกีทธ๋ึ ประธาน
15.2 ครูนงนภัส สมณะ รองประธาน

16. คณะกรรมการฝายกองเชียร์ครูและการแสดงครู มีหน้าที่ ประสานงาน ประขาสัมพันธ์ รับสมัคร นัดหมายการ'ผิกซ้อม 
กองเชียร์ครู ตลอดจนทำการเชียร์นักกีฬาให้เกิดกำลังใจในการแข่งขัน การสร้างสีสันกองเชียร์ครู ล่งเสริมความรัก ความสามัคคี และ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีของคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเตรียมการแสดงครู 1 ขุด สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ 
มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี กีฬาสัมพันธ์” ในวันที 3 สิงหาคม 2562

16.1 ครูจิดาภา ขัยสงคราม ประธาน
16.2 มาสเตอร์ญาณิน คีรีไพศาลประเสริฐ รองประธาน
16.3 มาสเตอร์ศักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ
16.4 ครูคีรีพร สุรินทร์คีรีรัฐ กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดขอบ และเต็มกำลัง
ความสามารถ

ลัง ณ วันที 22 กรกฎาคม 2562

(ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)

ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิมทยาลัย


