
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 107/2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะได้ดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน 
ในวันอังคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 17.30 -  20.00 น. ณ หอประชุม 51. -1๐56[วแ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี

1. เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุการทำงาน
2. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังน้ี

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ี ให้ดำแนะนำปรึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี วางแผน กำหนดรูปแบบกิจกรรม ดำเนินการประสานงานและติดตามผลการ 
ดำเนินการ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพคาสประเสริฐ ประธานกรรมการ
2.2 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ รองประธานกรรมการ
2.3 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
2.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
2.5 ประธานกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ
2.6 มาสเตอร์ศักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการต้อนรับแขกรับเชิญ แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน มีหน้าท่ี ต้อนรับแขก เชิญแขกผู้มีเกียรติที่เชิญ 
ร่วมงาน เข้าสู่ท่ี'น่ัง ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เกระ ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์ไชยวัฒนํ บุญเลิศ รองประธานกรรมการ
3.3 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สถุล กรรมการ
3.5 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
3.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
3.7 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.8 ครูศคิธร ดำวินิจ กรรมการ
3.9 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน กรรมการ
3.10ครูดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ

/  4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ-พิธีกร
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4. คณะกรรมการฝายพิธีการ-พิธีกร มีหน้าท่ี จัดทำกำหนดการและดำเนินการตามกำหนดการท่ีวางไว้
4.1 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง ประธานกรรมการ
4.2 ครูณัฐฃยา พอพิน รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
4.4 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายการแสดง มีหน้าท่ี จัดเตรียมการแสดงในงานเล้ียงสังสรรค์ ประกอบด้วย
5.1 ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์คักดบดินทร์ กันมะโน รองประธานกรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าท่ี ประสานงาน ติดต่อร้านอาหาร จัดเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม 
ให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย

6.1 ครูขนกกร ไชยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
6.2 ครูสุทธิฉันท์ คุภไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
6.3 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการฝายเตรียมสถานที่ มหีน้าที่ จ ัดเตรียมสถานทีบ่นหอประขุม 51ป056[วเา เพื่อจัดกิจกรรม 
ตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามและเหมาะสมรวมทั้งจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวน ผ้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันทํ ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์มงคลคักด่ื ใหม่จันทร์แดง รองประธานกรรมการ
7.3 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
7.4 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
7.5 พนักงานของโรงเรียน กรรมการ
7.6 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

8.1 ครูศคิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ รองประธานกรรมการ
8.3 มาสเตอร์นันทจักร์ มีขัย กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมและมอบของที่ระลึก มีหน้าท่ี ประสานงานจัดเตรียมและประสานงานการมอบของ 
ท่ีระลึกให้แก่ครูท่ีเกษียณอายุการทำงานท้ังของโรงเรียนและของแขกรับเชิญ ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ รองประธานกรรมการ
9.3 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการ
9.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝายประขาสัมพันธ์และบันทึกภาพ มีหน้าท่ี จัดทำวีดิทัศน์ เกียรติประวัติครูเกษียณอายุการ 
ทำงานเพื่อให้สำหรับในวันงานช่วงกิจกรรม และประขาสัมพันธ์การจัดงานและบันทึกภาพกิจกรรมต่าง  ๆ
เพ่ือนำไปเผยแพร่ ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก
10.2 มาสเตอร์อภิขาต ใจอินผล
10.3 ครูภูริ,ซา จันทร์ดี
10.4 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ
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11. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า ดูแล ควบคุมเคร่ืองเสียงตลอด 
กิจกรรม ประกอบด้วย

11.1 มาลเตอร์สุรซัย แสนทอน ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ

12. คณะกรรมการฝายลงทะเบียน มีหน้าท่ี จัดเตรียมรายซื่อครูเพื่อใช้ในการลงทะเบียน รับลงทะเบียนแขกรับเชิญ 
พร้อมของท่ีระลึกและประลานคณะกรรมการจัดเตรียมและมอบของท่ีระลึกเพ่ือมอบแด่ครูเกษียณอายุการทำงาน

12.1 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ ประธานกรรมการ
12.2 ครูมยุรี ทรายแก้ว รองประธานกรรมการ
12.3 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ
12.4 ครูกถุติมา ทิพวัง กรรมการและเลขานุการ

13. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าท่ี จัดทำแบบประเมิน ประเมินและสรุปผล จั^
ประกอบด้วย

13.1 ครูธีริศรา ดำลิทธ้ิ ประธานกรรมการ
13.2 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ

มงคล กรรมการและเลขานการ13.3 ครูอรุณี
14. คณะกรรมการฝายจัดการจราจรและดูแลความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจรภายในบริเวณ 
โรงเรียน กำหนดพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับแขกรับเชิญท่ีมาร่วมงาน

14.1 มาสเตอร์ลิขิต ชู'วงศ์
14.2 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญณู
14.3 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี
14.4 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา
14.5 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทุกคน

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดขอบ โปร่งใส ยุติธรรม และดำเนินการ 
ทุกข้ันตอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ท่ีวางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้)
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



กาหนดการ
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการสืกษา 2561 

เวลา 17.30 -  20.00 น. ณ หอประชุม ร*. .เ0ร0|วภิ 
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เวลา รายการ ผู้รับผิดขอบ
17.00 -  17.30 น. - แขกผู้มีเกียรติและครูลงทะเบียน ของท่ีระลึกครูเกษียณๆ บริเวณข้ัน - คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

สอง หน้าห้องรับรอง หอประขุม 51. -](วร6|ว ครูสุทธิรักษ์
ครูอรุณี ครูมยุรี
ครูธีริศรา และ ครูกฤติมา

17.30 -  20.30 น. - ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ ประสานงานท่ัวไป
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประธานในพิธี คณะภราดา -  คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน

^ เ ไ
คณะผู้ร่วมบริหาร เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (เพลงมาร์ซมงฟอร์ต) ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

V - บทเพลงรำพึงภาวนา -ม.ญาณิน
ผ(ว41X๐X๐1- - ฉายวีดิทัศน์ เกียรติ ประวัติ ผลงานของครูและบุคลการท่ีเกษียณอายุ -ครูจิดาภา

การทำงาน 2 ท่านดังน้ี -ครูภวดี
1. ครูอัญขลึ เตริยาภิรมย์ พิธีกร
2. มาสเตอร์วีระฃาติ บุญหนัก - ม.มงคลศักด้ี
พิธีกรเฃิญ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกษียณอายุการทำงานท้ัง 2 - ครูณัฐขยา
ท่าน ประจำบนเวที
พิธีกรเซิญแขกรับเขิญมอบของท่ีระลึกแด่ ครูและบุคลากรทางการ การแสดง
ศึกษาท่ีเกษียณอายุการทำ -ครูคิริพร และคณะ

เตรียมของที่ระลึก
-  คณะกรรมการมอบของท่ี

งานทัง 2 ท่าน ระลึกบนเวที
- ตัวแทนครูเกษียณอายุการทำงาน ม.วีระซาติ บุญหนัก เครื่องเสียงกล่าวขอบคุณ
- ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของท่ีระลึก 

ครูเกษียณอายุการทำงาน

- ม.สุรฃัย, ม.สุพจน์ 
บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอ

- ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณ - ม.อภิซาติ
พร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกับครูเกษียณอายุการทำงาน - ครูภูริ,ซา

- งานเล้ียงสังสรรค์ การแสดงขด “................................. ” - ครูฤทัยวรรณ
- ร้องเพลงคาราโอเกะ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี

งานบรหารบุคลากร 
ฝ่ายสำนักผ้อำนวยการ


