
 

บันทึกข้อความ 
หน่วยงาน   ฝ่ายกิจการนักเรียน                โทร. 301                          

ที ่ 089/2558               วันที ่ 8 ธันวาคม 2558            

เรื่อง   เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจําหน่ายคูปองสวนสนุก        

เรียน  ผู้เกี่ยวข้อง 

 ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดงาน Montfort Variety Education 2015      
"THE TRICENTENNIALOF SAINT LOUIS" ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ทางคณะกรรมการฝ่ายจําหน่ายคูปอง
สวนสนุก ได้มีการดําเนินงานจัดจําหน่ายคูปองสวนสนุก ในระหว่างวันที่ 16-21 ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ติดต่อ 
จําหน่ายคูปอง สวนสนุก และสรุปรายรับ-รายจ่ายให้กับคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายจําหน่ายคูปองเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ ่อาคารสามัคคีนฤมิต 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
      
 

   (ม.ภูพสิทธิ์  ประกันทะ)  
              รองหัวหน้าฝ่ายสวนสนุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจ าหน่ายคูปองสวนสนุก 

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารสามัคคีนฤมิต 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รับทราบ เข้าร่วม หมายเหตุ 

1.  ม.มณี ครไชยศรี    
2.  ม.วัฒนา แสงสินธุ์    
3.  ม.ภูพสิทธิ์ ประกันทะ    
4.  ครูกาญจนา ปิยศทิพย์    
5.  ครูทิพวรรณ สุระณี    
6.  ครูนิภา ฟองผล    
7.  ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม    
8.  ม.นิมิตร วรรณพริ้ง    
9.  ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์    
10.  ครูศิวารักษ์  ถิ่นแสน    
11.  ครูจุฑารัตน์ หน่อแก้ว    
12.  ครูสุพัตรา กิตติธารยังกูร    
13.  ครูนฤภรณ์ อย่างคุณธรรม    
14.  ม.มนตรี สุพล    
15.  ม.ขรรค์ชัย ริท ู    
16.  ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล    
17.  ม.นัฐพล               เครือสาร    
18.  ครูศิริขวัญ วงศ์ศิริ    
19.  ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ    
20.  ม.ธวัชชัย   สุตีรณะ    
21.  ม.เขมภพ   วงค์จี๋    
22.  ครูพัชราภรณ์ กาวินา    
23.  ครูศิรินภา ทรงประสพ    
24.  ครูภัทราภรณ์   เผ่าเต็ม    
25.  ครูอัจฉราพรรณ คํายวง    
26.  ครูกชพรรณ ชุ่มเย็น    
27.  ม.ธีรพงษ์ กันธราช    
28.  ม.ธัชพล หาญประกอบสุข    
29.  ครูสุทธิพร ใจกว้าง    
30.  ครูฐิติชญาน์ ราชคําสุข    
31.  ครูอินท์ธิรา ต๊ะเสาร์    
32.  ครูหทัยกาญจน์ บัวหนอง    
33.  ครูทัศน์ทยา จินดาพงศ์    
34.  ครูนงลักษณ์ สมบูรณ์    
35.  ม.เอกกมล วงศ์บุตร    



 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รับทราบ เข้าร่วม หมายเหตุ 

36.  ม.สมบูรณ ์ คําฟู    
37.  ครูชนิดา ขาวผ่อง    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางจ าหน่ายคูปองสวนสนุก งานประจ าปี Montfort Variety Education 2015 

"THE TRICENTENNIALOF SAINT LOUIS" 
วันที่ ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 
 

16 ธ.ค. 58 

 
 
16.00-19.00 น. 

1. ครูจุฑารัตน์ หน่อแก้ว 
2. ครูสุพัตรา กิตติธารยังกูร 
3. ครูนฤภรณ ์ อย่างคุณธรรม 
4. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ 
5. ม.ขรรค์ชัย ริท ู
6. ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล 
7. ม.นัฐพล            เครือสาร 

 

 
 

 
17 ธ.ค. 58 

 
 
 
16.00-19.00 น. 

1. ครูศิริขวัญ วงศ์ศิริ 
2. ม.ธวัชชัย   สุตีรณะ 
3. ม.เขมภพ   วงค์จี ๋
4. ครูพัชราภรณ์ กาวินา 
5. ครูศิรินภา ทรงประสพ 
6. ครูภัทราภรณ์   เผ่าเต็ม 
7. ครูอัจฉราพรรณ คํายวง 
8. ครูกชพรรณ ชุ่มเย็น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 ธ.ค. 58 

07.00-09.00 น. 1. ครูจุฑารัตน์ หน่อแก้ว 
2. ครูสุพัตรา กิตติธารยังกูร 
3. ครูนฤภรณ ์ อย่างคุณธรรม 
4. ม.มนตรี สุพล 

 

09.00-11.00 น. 1. ม.ขรรค์ชัย ริท ู
2. ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล 
3. ม.นัฐพล               เครือสาร 
4. ครูศิริขวัญ วงศ์ศิริ 

 

11.00-13.00 น. 1. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ 
2. ม.ธวัชชัย   สุตีรณะ 
3. ม.เขมภพ   วงค์จี ๋
4. ครูภัทราภรณ์   เผ่าเต็ม 

 

13.00-15.00 น. 1. ครูพัชราภรณ์ กาวินา 
2. ครูศิรินภา ทรงประสพ 
3. ครูอัจฉราพรรณ คํายวง 
4. ครูกชพรรณ ชุ่มเย็น 

 

15.00-17.00 น. 1. ครูนิภา ฟองผล 
2. ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม 
3. ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ 
4. ครูศิวารักษ์  ถิ่นแสน 

 

17.00-19.00 น. 1. ม.นิมิตร วรรณพริ้ง 
2. ม.ธีรพงษ์ กันธราช 

 



 
3. ม.ธัชพล            หาญประกอบสุข 
4. ครูสุทธิพร อุสุยะ 

21 ธ.ค. 58 07.00-09.00 น. 1. ครูจุฑารัตน์ หน่อแก้ว 
2. ครูสุพัตรา กิตติธารยังกูร 
3. ครูนฤภรณ ์ อย่างคุณธรรม 
4. ม.มนตรี สุพล 

 

 09.00-11.00 น. 1. ม.ขรรค์ชัย ริท ู
2. ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล 
3. ม.นัฐพล               เครือสาร 
4. ครูศิริขวัญ วงศ์ศิริ 

 

 11.00-13.00 น. 1. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ 
2. ม.ธวัชชัย   สุตีรณะ 
3. ม.เขมภพ   วงค์จี ๋
4. ครูภัทราภรณ์   เผ่าเต็ม 

 

 13.00-15.00 น. 1. ครูพัชราภรณ์ กาวินา 
2. ครูศิรินภา ทรงประสพ 
3. ครูอัจฉราพรรณ คํายวง 
4. ครูกชพรรณ ชุ่มเย็น 

 

 15.00-17.00 น. 1. ครูนิภา ฟองผล 
2. ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม 
3. ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ 
4. ครูศิวารักษ์  ถิ่นแสน 

 

 17.00-19.00 น. 1. ม.นิมิตร วรรณพริ้ง 
2. ม.ธีรพงษ์ กันธราช 
3. ม.ธัชพล            หาญประกอบสุข 
4. ครูสุทธิพร อุสุยะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


