
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย 
ท่ี 22 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาฬเฉลิมพระชนมพรรษา 
65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวมหาวชัราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการดิกษา 2561

ด ้วยฝ ่ายก ิจการน ัก เร ียน ร ่วมก ับกล ุ่มสาระการเร ียนร ู้ส ังคมด ิกษา ศาสนา และว ัฒ นธรรม จะจัดพ ิธ ี 
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัวมหาวช้ราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการดิกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 26 กรกฎาคม 2561 
ระหว่างเวลา 08.00 -  09.00 น. ณ ลานจามจรี โรงเร ียนมงฟอรีตวิทยาลัย โดยมีว ัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพ ื่อส ่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
2. เพื่อส ่งเสริมให้น ักเรียนได้ปฏิบ ัต ิตนตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา
3. เพ ื่อส ่งเสริมให้น ักเรียนรู้จ ักเส ียสละ แบ่งปัน ในส่งที่ดีงาม

เพ ื่อให ้ก ิจกรรมด ังกล ่าวดำเน ินไปด ้วยความเร ียบร้อย และบรรล ุตามว ัตถ ุประสงค ์ จ ึงกำหนดแนวปฏิบ ัต ิและ 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด ังน ี้ 
แนวปฏิบัติ

1) พ ิธ ีหล ่อเท ียนพรรษา ในวันจันทร์ท ี่ 23 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 11.00 -  13.00 น. ณ บริเวณ 
ลานหน้าโรงอาหาร

2) ประซาสัมพ ันธ ์เช ้ญชวนคณะครู น ักเร ียน เพ ื่อร่วมทำบุญ ว ันจันทร์ท ี่ 25 ม ิถ ุนายน -  วันพุธที่ 25 
กรกฎาคม 2561 โดยห ัวหน ้าระด ับช ั้นและครูประจำช ั้น เพ ื่อจ ัดช ั้อเท ียนพรรษา เคร ื่องไทยทาน ผ้าอาบนี้าฝน 
แ ล ะภ ัต ต าห ารเช ้าขอ งพ ระส งฆ ์ โด ย รวบ รวม เง ิน ส ่งให ้ห ัว ห น ้า ระ ด ับ ช ั้น  ใน จ ัน ท ร ์ท ี่ 25 ม ิถ ุนายน 2561 
หัวหน้าระดับชั้น นำส่งที่ ครูนงนกัส สมณะ ห้องกิจการนักเรียน

3) พ ิธ ีท ำบ ุญ ด ักบ าต ร จ ัด ให ้ม ิก ารด ัก บ าต รพ ระสงฆ ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานกล ้วยไม ้ ระหว ่าง 
เวลา 06.45 -0 7 .4 5  น. ขอให ้ห ัวหน ้าระด ับช ั้นและคร ูประจำช ั้นประชาส ัมพ ันธ ์ให ้น ัก เร ียนเตร ียมข ้าวสาร 
อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญดักบาตร

4) เท ียนพรรษาทั้งหมด จำนวน 4 เล่ม ถวายในพิธี ณ ลานจามจุร ี จำนวน 2 เล่ม และมอบหมายให้ 
คณะกรรมการนักเรียน ปีการดิกษา 2561 เป็นตัวแทนของโรงเรียน นำไปถวายที่ว ัดหนองบวกล้ม ตำบลท่าศาลา 
อำเภอเมืองเช้ยง'ใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่ เวลา 09.30 น. จำนวน 2 เล่ม

/คณะกรรมการดำเนินงาน
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คณะกรรมการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน  ม ีหน ้าท ี่ ป ระ ส าน งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารฝ ่าย ต ่า ง  ๆ ค ำเน ิน งาน ให ้บ รรล
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ครูดวงมณี คำป่าแลว ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.4 มาสเตอร์อำนวย นนทีศรี กรรมการ
2.5 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ
2.6 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดิกษา 2561 กรรมการ

3. คณะกรรมการฝ่ายพ ิธ ีการ มีหน้าที่ จ ัดทำกำหนดการในส ่วนราชพ ิธ ีถวายพระพรช ัยเฉล ิมพระชนพรรษา
สมเดจพระเจ ้าอย ู่ห ัวมหาวช ่ราลงกรณ  บด ินทรเทพยวรางก ูร โดย เตร ียมคำกล ่าวถวายพระพร เตรียมพาน
กรวยดอกโม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณี แฟัมคำกล่าว และดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
3.2 ครูณัฐชยา พอพิน รองประธานกรรมการ
3.3 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง กรรมการ

4. คณ ะกรรมการฝ ่ายคาสน พ ิธ ี ม ีหน ้าท ี่ จ ัด เต ร ีย ม ค วาม พ ร ้อ ม ต ัวแท น น ัก เร ีย น น ำไห ว ้พ ระ  สวดมนค ์
อาราธนาดิล และนำกล่าวถวายเทียนพรรษา ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์อำนวย นนทีศรี ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส รองประธานกรรมการ
4.3 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ
4.4 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน กรรมการ
4.5 ครูณัฐชยา พอพิน กรรมการ
4.6 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ล ังคมดิกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ
4.7 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดิกษา 2561 กรรมการ

5. คณ ะกรรมการฝ ่ายหล ่อ เท ียนพรรษา ม ีหน ้าท ี่ จ ัด เต ร ีย ม อ ป ก รณ ีก ารห ล ่อ เท ีย น  และประกอบพ ิธ ี 
หล่อเทียนพรรษา โดยให้คณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน รองประธานกรรมการ
5.3 มาสเตอร์อานนที อินนันที กรรมการ
5.4 มาสเตอร์นเรนทร์ถ ุทธ ต๊ะต้องใจ กรรมการ

/ร .5 ครูดวงมณี
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5.5 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
5.6 ครูเดือนเพิญ ตากันทะ กรรมการ
5.7 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
5.8 ครูพรพ ิโล สมาธิ กรรมการ
5.9 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2561 กรรมการ

6. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ มีหน้าที่ จ ัดเตรียมโต๊ะหมู่บ ูชา อาสนสงฆ์ จัดดอกโม้ เก ้าอ ี้น ักเร ียนโวน ิลการ 
จัดกิจกรรมพิธ ีถวายพระพรชัยเฉลิมพระชนพรรษา สมเด์จพระเจ้าอยู่ห ัวมหาวธิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และจัดสถานที่สำหรับหล่อเทียนพรรษา ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์อานนที อินนันที ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์อำนวย นนทีศรี รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
6.4 ครูเดือนเพิญ ตากันทะ กรรมการ
6.5 ครูพรพ ิโล สมาธิ กรรมการ
6.6 น ักการ ภารโรง กรรมการ

7. คณะกรรมการประสานงานและ เหรัญญิก มีหน้าที่ ประสานงานก ับห ัวหน ้าระด ับช ั้นและครประจำช ั้น
ป ระชาส ัม พ ัน ธ ์แล ะร ับ บ ร ิจาค เง ิน ท ำบ ุญ จาก น ัก เร ีย น แต ่ละห ้อง เพ ื่อ จ ัด อ ี้อ เท ียน พ รรษ าแล ะห ล ่อ เท ีย น
จำนวน 4 เล่ม เครื่องโทยทาน จำนวน 18 ชุด ผ้าอาบนาฝน จำนวน 18 ผืน ชองถวายจตุป ัจจัย 18 ชุด พร้อมทั้ง
สรุปงบประมาณดำเนินการทั้งหมด ปร:ะกอบด้วย

7.1 ครูนงนกัส สมณะ ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ธ ัชธารีน หมวกทอง รองประธานกรรมการ
7.3 หัวหน้าระดับชั้นทุกร?พ ับ กรรมการ
7.4 ครูประจำชั้น กรรมการ

8. คณ ะกรรม การฝ ่าย โส ต ท ัศ น ป ก รณ ี ม ีหน ้าท ี่ จ ัด เต ร ีย ม เค ร ื่อ ง เส ีย ง  แ ล ะโส ต ท ัศ น ป ก รณ ีอ ื่น  ๆ
ตลอดกิจกรรม ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธานกรรมการ
8.3 มาสเตอร์ส ุพจน้ เทียมยศ กรรมการ

9. คณ ะกรรมการฝ ่ายประชาส ัมพ ันธ ์และบ ันท ึกภาพ  ม ีหน ้าท ี่ ป ระช าส ัม พ ัน ธ ์ก ิจ ก รรม  บ ันท ึกภาพ
และนำโปเผยแพร่โดยทั้วกัน ประกอบด้วย

9.1 ครูภูรี'ซา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธานกรรมการ
9.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ

/ ‘เอ. คณะกรรมการฝาย ตักบาตรพระสงฆ์
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10. คณะกรรมการฝ่าย ตักบาตรพระสงฆ์ นิมนต์พระลงฆ์และต้อนรับพระลงฆ์ มีหน้าที่ ออกหนังสือนิมนต์ 
พระสงฆ ์ ร ับ -ส ่งพ ระ ส งฆ ์ จ ัด เต ร ียม พ ิธ ีการ และข ั้นตอนโนการทำบ ุญ ต ักบาตร ประชาส ัมพ ันธ ์ก ิจกรรม  
การตักบาตร ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมสถานที่ต ักบาตร และเตรียมถุงสำหรับใส่ภัตตาหารแด่ 
พระสงฆ ์ พร ้อมเช ้อกฟางม ัดปากถ ุง และเตรียมนาปานะ นาดื่ม ภ ัตตาหารเช ้า ถวายพระสงฆ ์ จำนวน 9 รูป 
ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน รองประธานกรรมการ
10.3 มาสเตอร์ฐานกร เทเวส กรรมการ
10.4 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ
10.5 มาสเตอร์ว ีระชาติ บุญหนัก กรรมการ
10.6 ครูชนกกร โชยวงคํคำ กรรมการ
10.7 ครูส ุทธิฉ ันท์ ศุภโพบูลย์กิจ กรรมการ

11. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ มีหน้าที่ ประสานงานหัวหน้าระตับขั้น ม.4 เพื่อนัดหมายตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมขบวนแห่ พร้อมทั้งจัดขบวนแห่ ทั้งกลองสะบัดชัยและ 
ประกอบด้วย

แตรวงนำหน้าขบวนแห, บริเวณหลังอาคารอัลเบ ิร์ต

11.1 ครูว ีโลวรรณ ศรีอุตทา ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์ป ียะ โชยอ้าย รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์อ ุเทน ศรีวิใจรำพันธ์ กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
11.5 คณะกรรมการนักเรียน ปีการสืกษา 2561 กรรมการ

12. คณ ะกรรมการถวายเท ียนนอกสถานที่ ม ีหน ้าท ี่ ป ระสาน งาน ก ับ ว ัด ห น องบ วกส ้ม ใน การต กแต ่ง  
เท ียนพรรษา และนำเท ียนพรรษาโปถวาย พร ้อมเตร ียมเคร ื่องโทยทาน ผ้าอาบป้าฝน โดยให ้คณ ะกรรมการ 
นักเรียนเป็นตัวแทน โปถวายที่ว ัดหนองบวกส้มจำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์วร ีนทร วสุวัต ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง รองประธานกรรมการ
12.3 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
12.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมสืกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกรรมการ
12.5 คณะกรรมการนักเรียน ปีการสืกษา 2561 กรรมการ

13. คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผลและฟ ิร ูปแฟ ้มงาน มีหน ้าท ี่ ออกแบบประเม ิน  ประเม ินผล สร ุปผล 
การประเมิน และจัดทำแพัมสรุปงานเป็นรูปเล่มให้ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

13.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยกุล รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอร์ปริญญา นถุประชา กรรมการ
13.4 มาสเตอร์ผโท ชัยนำ กรรมการ

/13.5 มาสเตอร์ปิยะ
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13.5 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการ
3.6 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการ

13.7 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการ
-. คณะกรรมการดแลความเร ียบร ้อยของน ักเร ียน มีหน้าที่ จ ัดนัก เร ียนน ั่งตามบริเวณ ท ี่กำหนดให ้เป ็น
:เปียบเรียบร้อย และดูแลให้นักเรียนร่วมพิธีด ้วยความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธานกรรมการ
14.3 มาสเตอร์น ิร ันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ
14.4 หัวหน้าระดับชั้นทุกระ ดับ กรรมการ
14.5 ครูประจำชั้น กรรมการ
14.6 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2561 กรรมการ

ข อ ให ้ค ณ ะ ก รร ม ก า ร ท ี่โต ้ร ับ ก า รแ ต ่ง ต ั้ง  ป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่ด ้ว ย ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ เพ ี่อ ให ้บ รรล ุ 
ตามวัตถุประสงค์

ตั้ง ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน้) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 และถวายเทียนพรรษา
ประจำปีการสีกษา 2561

วันพฤหัลบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ลานจามจุร ีโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
ส ุ^ ^ ' ^ ----------- ‘

เวลา รายการ ผ ู้รับผิดชอบ

06.45 -  07.45 น. -  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานกล้วยโม้ -  ม.อำนวย
08.00 น. -  นักเรียนระตับชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1-6 เข้าแถว ณ บริเวณลานจามจุร ี 

ตามที่ห ัวหน้าระตับชั้นและครูประจำชั้นร่วมกันกำหนด
-  ครู น ักเรียน เคารพธงชาติและปฏิบัต ิกิจกรรมตอนเข้าตามปกติ

-  ม.เสถียร
-  ม.วรินทร
-  หัวหน้าระดับชั้น
-  ครูประจำชั้น

08.05 น. -  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนั ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้ร ่วมบริหาร 
และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
(เปิดเพลง มารีซมงฟอรีต)

-  ม.เฉลิมพล
-  ครูณัฐชยา

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
-  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนั ผ ู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี 
เปิดกรวยดอกโม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-  ประธานในพิธี อ่านคำถวายพระพรชัยมงคล
-  เพลงสรรเสริญพระบารมี
พ ิธีถวายเทียนพรรษา
-  ขบวนแห่เทียนพรรษาเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธี
-  พ ิธีกรเชัญ นายปริญญเศรษฐ์ ปทานุคม ประธานนักเรียน จุดธูปเทียน 

บูชาพระรัตนตรัย
-  ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
-  ผ ู้แทนนักเรียนกล่าวคำอาราธนาสีลและสมาทานสีลพร้อมกัน
-  พระสงฆ์ให้สีล
-  ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำถวายเทียนพรรษา
-  พ ิธ ีกรเช ัญ นายปริญญเศรษฐ์ ปทานุคม ประธานนักเรียน 

เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ถวายเทียนพรรษา
-  พิธ ีกรเช ัญ คณะครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ถวายผ้าอาบป้าฝน 
เครื่องโทยทาน และจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
-  พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสรีจพิธี

-  ม.บุญเVIง
-  ม.อำนวย
-  ครูณัฐซยา
-  ครูดวงมณี
-  ม.ธัชธาริน


