
 

 

 

 

ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  47 / 2561 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำวำรสำร MC สัมพันธ ์ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

-------------------------- 

เพื่อให้การจัดท าวารสาร MC สัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                      

ประจ าปีการศึกษา 2561 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย                     

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด าเนินงานไป

ด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค ์ประกอบด้วย 

1.1  ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน ์  ผู้อ านวยการ 

1.2  ภราดาศราวุธ   ยุชมภ ู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP และที่ปรกึษางานดนตร ี

1.3  ครูดาริษา   แสงสนิธุ ์ หัวหน้าฝา่ยส านักผูอ้ านวยการ 

1.4  มาสเตอร์บุญเทง่   เถระ หัวหน้าฝา่ยกจิการนักเรียน 

1.5  มาสเตอร์สุวรรณ   อินทรชิต หัวหน้าฝา่ยบรหิารทั่วไป 

1.6  มาสเตอร์ธีรภัทร์   วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝา่ยวิชาการ  

1.7  มาสเตอร์ไชยวัฒน ์  บุญเลิศ หัวหน้าฝา่ยธุรการ-การเงิน 

2. คณะกรรมกำรกองสำรำณียกร  ม ีหน ้าที ่ ร ับผ ิดชอบในการจัดท า / พ ิมพ์ ค ัดเล ือกเรื ่องที ่เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย 

2.1  ครูภูริชา   จันทรด์ี   งานประชาสัมพันธ์และสมัพันธ์ชุมชน   

2.2  มาสเตอร์วรินทร   วสุวัต หัวหน้างาน EP 

2.3  มาสเตอร์ก าจร   ยั่งยนื ผู้ช่วยหัวหนา้งาน EP และหัวหน้างานวิชาการ EP 

2.4  ครูอัญชลี   เตริยาภิรมย ์ ผู้ช่วยหัวหนา้งาน EP และหัวหน้างานกจิการนักเรียน EP 

2.5  ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 

2.6  ครูศศิธร   ค าวินิจ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ม.ตน้ 

2.7  มาสเตอร์นิคม   พุทธิมา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ม.ปลาย 

2.8  มาสเตอร์เสถียร   ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกจิการนักเรียน 

2.9  ครูดวงมณี   ค าป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกจิการนักเรียน  

2.10 ครูณัฐชยา   พอพิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

2.11  มาสเตอร์สุรเชษฐ์   เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

2.12  ครูวิไลวรรณ   ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะ 

2.13  ครูนงลักษณ ์  แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ 
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2.14  มาสเตอร์ฐานกร   เทรเวส   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.15  ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาพลศึกษา 

2.16  ครูสุชาวดี   ยั่งยนื    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

2.17  ครูณุภาวรรณ   จันทรพ์รหม    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.18  มาสเตอร์ฐิรฐาวัฒน ์ฉัตรบรรยงค ์   หัวหน้างานอภิบาล 

2.19  มาสเตอร์อานนท ์  อินนันท ์  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.20 มาสเตอร์พชร   ชัยสงคราม  หัวหน้างานลูกเสอื-เนตรนาร ีและนักศึกษาวิชาทหาร 

2.21 ครูเจริญศรี   ศรีจันทรด์ร  หัวหน้างานห้องสมุด 

2.22 ครูทิพานันท์   แสงศรีจันทร ์  หัวหน้างานกฬีา 

2.23 มาสเตอร์ชนะชัย   ภมรชัยสกุล  หัวหน้าระดับช้ัน ม.1 

2.24 มาสเตอร์ปรญิญา   นฤประชา  หัวหน้าระดับช้ัน ม.2 

2.25  มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   หัวหน้าระดับช้ัน ม.3 

2.26  มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอ้าย  หัวหน้าระดับช้ัน ม.4 

2.27  ครูรัชนี   ช านาญรบ  หัวหน้าระดับช้ัน ม.5 

2.28  ครูนงลักษณ ์  ค าไทย  หัวหน้าระดับช้ัน ม.6 

2.29  คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

2.30  นักเรยีนเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2561    

2.31  ครูฤทัยวรรณ  พิบูลย ์   งานประชาสัมพันธ์และสมัพันธ์ชุมชน 

3. คณะกรรมกำรพิสูจน์อักษร มีหน้าที่ อ่านและตรวจทานความถูกต้อง ความเรียบร้อย ของการเรียงพิมพ์                

แก้ไขข้อความที่ได้เรยีงพิมพ์ สะกด ประกอบด้วย 

3.1  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  

3.2  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

4. คณะกรรมกำรเผยแพร่ มีหน้าที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ของโรงเรยีนภายหลังจากที่จัดท าวารสาร 

MC สัมพันธ์ เสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว ประกอบด้วย 

4.1  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.2  งานประชาสัมพันธ์และสมัพันธ์ชุมชน 
 

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ และเต็ม

ก าลังความสามารถ 
 

สั่ง ณ วันที ่ 15  สงิหาคม พ.ศ.  2561  

  

 

                                                                                     (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์) 

                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 


