
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี 13/2561

เรื่อง การแต่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานพิธีโหว้คร  ู
พิธ ีแต ่งต ั้งคณะกรรมการนักเร ียน ประธานสื และพิธีมอบรางวัลแต่ครูนานปี ป ีการส ืกษา 2561

ด้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย ใต้กำหนดจัดพ ิธ ีใหว้ครู พ ิธ ีแต ่งต ั้งคณะกรรมการน ักเร ียน 
ประธานลึ และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี ประจำปีการดีกษา 2561 โนวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 
เวลา 08.10 -  09.00 น. ณ ลานจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อแสดงออกซ้งความกตัญฌูกตเวที ระลึกถึง 
พระคุณของคณะครู รักษาโว้ซ้งฃนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของโทย ตลอดจนให้นักเรียนที่ใด้รับการ 
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียน และประธานสื และเกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

ดังนั้น เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน งาน เป ็น โ ป ด ้ว ยค ว าม เร ียบ ร ้อ ยแ ล ะ บ รร ล ุต าม ว ัต ถ ุป ระ ส งค ์ 
จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
แนวทางปฏิบัติ
1. สัปดาห์เตรียมความพร้อม

-  งานประซาส ัมพ ันธ ์ดำเน ินการประซาส ัมพ ันธ ์ก ิจกรรม เพ ื่อ เต ร ียม ค วาม พ ร ้อ ม ท างเล ึยง  
ตามสายของโรงเรียน ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน -  วันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561

-  คณะกรรมการน ักเร ียนป ีการด ีกษา 2560  และตัวแทนนักเรียน นำซ ้อมเพลงพระคุณที่ลาม 
บทโหว้ครูและคำกล่าวปฏิญาณ หลังเคารพธงชาติทุกระดับชั้น ถ ึงเวลา 08 .30  น. ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 
มิถุนายน -  วันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561

-  หัวหน้าระดับชั้นและครูประจำชั้นประสานงานให้นักเรียนจัดบอร์ดหัวข้อ “วันโหว้ครู”ในห้องเรียน 
ทุกห้องให้แล้วเสร็จ ภายในวันพถุหัสบดีที่ 31 พถุษภาคม 2561
2. การเตรียมพานและกรวยดอกโม ้

-  ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดทำพานชั้นละ 2 พาน จัดทำพานธูปเท ียน พานดอกโม้ และกรวย 
ดอกโม้ ห้องละ 4 กรวย

-  ตัวแทนนักเรียน ธก9แธห ?โว9โฉเาก จัดทำพานธูปเทียนและจัดทำพานดอกโม้
-  หัวหน้าระดับชั้นดัดเลือกตัวแทนนักเรียน จำนวน 12 คน จัดทำพาน ในวันพุธท่ี 13 มิถุนายน 2561 

โดยล่งรายรื่อคนทำพานที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ภายในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
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-  'สถานที่ทำพาน กำหนดใว้ดังนี้
ม. 1 , ม. 2 และ ม.3 โต้อาคารเชนต์แมรื่ เวลา 12.00 - 15.40 น.
ม. 4 .ม. 5 และ ม. 6 โต้อาคารอัลเบิร์ต เวลา 13.00 - 15.40 น
นักเรียน ค3 โต้อาคารอันโตนิโอ เวลา 12.00 - 15.40 น.

-  ขอความร่วมมือ หัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้น ช่วยดูแลนักเรียนขณะทำพาน 
และเข้มงวดโนเรื่องความสะอาดหลังจากทำพานเสร็จแล้ว

-  หัวหน้าระดับชั้นดัดเลือกตัวแทนนักเรียนมอบพาน ช้ันละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน และตัวแทน 
มอบกรวยดอกโม้ห้องละ 4 คน ส่งรายช่อที่ฝ่ายกิจการนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

-  ซ้อมพิธีมอบพานสำหรับตัวแทนนักเรียนที่ถือพาน ตัวแทนถือกรวยดอกโม้ และซ้อมพิธีแต่งตั้ง 
กรรมการน ักเร ียน  แต ่งต ั้งประธานส ื ทั้งระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย โนวันพุธที่ 13 ม ิถ ุนายน 2561 
เวลา 08.30 -  11.00 น. ณ ลานจามจุรี
1. ค ณ ะ ก รร ม ก ารท ี่ป ร ึก ษ า มีหน้าที่ โห ้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเน ินงานโห ้ม ีประส ิทธิภาพที่ส ุด 
ประกอบด้วย

1.1 กราดาศราวุธ ยุชมภู ประธานกรรมการ
1.2 คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมงาน ดำเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง สุ 
โห้ดำแนะนำ คำปรึกษา แก่คณะกรรมการนักเรียนเพี่อจัดพิธีโหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและ 
ประธานลื โห้เป็นโปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางโว้ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์บุญเพ่ง เถระ ประธานกรรมการ
2.2 ครูดวงมณี ดำป่าแลว รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.4 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
2.5 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.6 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม กรรมการ
2.7 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
2.8 ครูณัฐชญา พอพิน กรรมการ
2.9 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี กรรมการ
2.10 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ
2.11 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
2.12 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ
2.13 ครู'วิโล'วร'รณ ศรีอุตทา กรรมการ
2.14 ครูชนกกร โซยวงค์คำ กรรมการ
2.15 มาสเตอร์ญาญิน ดีริโพศาลประเสริฐ กรรมการ
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2.16 มาสเตอร์อานนท์ อินท์นัน กรรมการ
2.17 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
2.18 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 -  6 และ กรรมการ
2.19 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2560 กรรมการ

5. คณ ะกรรมการฝายสถานท ี่ / ตกแต่งสถานที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง อุ ตกแต่งเวที 
และสถานที่ประกอบพิธี จ ัดทำบัายโฟม พร้อมทั้งต ิดบัาย และให้คำแนะนำแก่กรรมการนักเรียน ตั้งโต๊ะ 
หมู่บูชา ติดต่อประสานงานหนังสือโล่พานสำหรับเจิม โต๊ะวางพานธูปเทียนดอกโม้ ธงสื ธงโรงเรียน ขาตั้งธง 
จัดเตรียมที่ทั้งครู ที่ทั้งแขกผู้มีเกียรติ ที่ทั้งตัวแทนดีษย์เก่า และดูแลสถานที่ให้มีความเรียบร้อย ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์อานนท์
3.2 มาสเตอร์มงคลดักดี้
3.3 มาสเตอร์อำนวย
3.4 ครูเดือนเพ็ญ
3.5 ครูเจริญศรี

อินนันท์
ใหม่จันทร์แดง 
นนท์ศรี 
ตากันทะ 
ศรีจันทร์ดร

3.6 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2560 
4. คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมฟันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศเสืยงตามสาย บันทึกภาพ 
การจัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเว็บใซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4.1 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ
4.4 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
4.5 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น กรรมการ
4.6 ครูประจำชั้นทุกคน กรรมการ

5. ค ณ ะก รรม ก ารฝ ่ายพ ิธ ีกร  / พ ิธ ีการ มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง อุ ให้คำแนะนำ/ คำปรึกษา 
แก่กรรมการนักเรียนในการเตรียมซ้อมร้องเพลงพระคุณที่สาม บทโหว้ครู คำกล่าวปฏิญาณตน คำกล่าวพันธ 
สัญญานักเรียนมงฟอร์ต คณะกรรมการนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และประธานสีเข้ารับธงสื ปีกซ้อมพิธีกร 
ที่เป็นตัวแทนนักเรียน และดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดการ ประกอบด้วย

5.1 ครูณัฐซยา
5.2 ครูทับทิม
5.3 เฉลิมพล
5.4 มาสเตอร์กิติดักดิ้
5.5 มาสเตอร์วินัย
5.6 มาสเตอร์ธัชธาริน

พอพิน
ขุมทรัพย์
จิตติรัฒนพงคํ 
จันกัน 
ถิ่นจอม 
หมวกทอง

5.7 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2560

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. คณ ะกรรมการฝ ่ายต ้อนร ับ มีหน้าที่ ต้อนรับประธานในพิธี ครูอาวุโส ณ ห้องสมุดธรรมชาติ และตลอด 
พิธีการจนเสร็จสินพิธี ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์บุญเพ่ง เถระ ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ รองประธาน
6.3 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
6.5 มาสเตอร์สุวรรณ อินทร!๒ กรรมการ
6.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
6.7 ครูศศ์ธร คำวินิจ กรมการ
6.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ ่ายดแลความเร ียบร ้อยท ั่วโป มีหน้าท่ี ประสานงานฝ่ายสถานที่ ให้คำแนะนำ/คำปรึกษา
แก ่ค ณ ะก รรม ก ารน ัก เร ียน ใน การจ ัดท ำแผ น ผ ังท ี่น ั่ง เน ้น ย ํ้าค ว าม เป ็น ระ เบ ียบ เร ียบ ร ้อ ยแ ล ะด ูแ ล
ความเรียบร้อยทั่วโป ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
7.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
7.3 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น กรรมการ
7.4 ครูประจำชั้นทุกพ่าน กรรมการ
7.5 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญฌู กรรมการ
7.6 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา กรรมการ
7.7 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
7.8 คณะกรรมการนักเรียนปีการศ์กษา 2560 กรรมการ

8. คณ ะกรรมการฝ ่ายโสตท ัศนปกรณ ์ มีหน้าท่ี เตรียมอปกรณ์โสตทัศนปกรณ์ ประสานงานกับ ดนตรีโทย
และนักร้องประสานเลียงของโรงเรียน เพี่อให้การจัดเตรียมเครื่องเลียง ระบบโฟฟัา ให้อยู่ในความเรียบร้อย
ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธานกรรมการ
8.3 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

9. คณ ะกรรมการฝ ่ายการเง ินและท ัณ ช ั มีหน้าท่ี เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินสดย่อยระหว่างการจัด
กิจกรรมจัดทำบัญชัรายรับ -  รายจ่าย และสรุปงบประมาณดำเนินการ ประกอบด้วย

9.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธานกรรมการ
9.2 ครดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
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10. ค ณ ะ ก รร ม ก ารฝ ่าย ป ร ะ :ส าน งาน  / ธ รก าร  / เอ ก ส าร  มีหน้าที่ ออกหนังส ือเช ัฌประธานในพิธ ี
ครูอาวุโส ผู้เข ้าร่วมกิจกรรม

ฯ
จัดทำเอกสารต่าง  ๆ และประะสานงานฝ่ายต่าง รุ ในการร่วมจัดกิจกรรม

ประกอบด้วย
10.1 ครูกฤติมา ทิพวัง ประธานกรรมการ
10.2 ครูญาดา กะราม รองประธานกรรมการ
10.3 ครูนงนภัฬ สมณะ กรรมการ

11. คณ ะกรรม การฝ ่ายป ระเม ิน ผ ล รวบ รวม เอกสาร และ จ ัดทำแฟ ้มงาน  มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน
ประเมินผล สรุปผลการประเมิน เก์บรวบรวมเอกสารทุกอย่างโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ให้เรียบร้อย และล่งให้
กรรมการดำเนินงานหลังเสร็จสินกิจกรรม ประกอบด้วย

11.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ปริญญา นฤประซา กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ผใท ชัยน่า กรรมการ
11.5 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการ
11.6 ครู'รัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
11.7 ครูนงลักษณ์ ดำโทย กรรมการ
11.8 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝ ่ายดนตรีโทย มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและนักดนตรีในการบรรเลงเพลง
ในพิธี ประกอบด้วย

12.1 ครู่วิใส'วร'รณ ศรีอุตทา ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์อุเทน ศรีวิใจรำพันธ์ รองประธานกรรมการ
12.3 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการ

13. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ ่า ย ร ้อ ง เพ ล ง ป ร ะ ส า น เส ืย ง  มีหน้าที่ ป ระส าน งาน ก ับ ฝ ่ายพ ิธ ีการ นักดนตรี
นักร้องประสานเลียง ในการบรรเลงเพลงในพิธี ประกอบด้วย

13.1 ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม รองประธานกรรมการ
13.3 ครูกนก ทรรทรานนทํ กรรมการ

14. คณ ะกรรมการฝ ่ายอาหารและเคร ื่องด ื่ม  มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียม
อาหารว่าง นาดื่ม ณ ห้องสมุดธรรมชาติ ประกอบด้วย

14.1 ครูชนกกร โชยวงศ์ดำ ประธานกรรมการ
14.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
14.3 ครนงนกัส สมณะ กรรมการ
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15. ค ณ ะ ก รร ม ก ารผ ิาย จ ัด เต ร ีย ม แ ห ว น ส ำห ร ับ ค ร ูน าน ปี มีหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและรายที่อครู 
ท ี่ม ีค ุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อรับแหวนนานปี จัดเตรียมแหวนสำหรับครูนานปี จ ัดเตร ียมอ ุปกรณ ์และ
บุคลากรสำหรับพิธีการมอบแหวน ประภอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ญาณิน ดิริไพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
15.2 ครูจิดาภา ชัยสงคราม รองประธานกรรมการ
15.3 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ กรรมการ
15.4 มาสเตอร์ศักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ
15.5 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่โดัรับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ส่ัง ณ รันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

-.ร9—

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


