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ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่   55  / 2561 

เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกจิกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง 

ต้นไม้ประจ ำพระองค์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลท่ี 10 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................... 
 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จะจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง 

ต้นไม้ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ประจ าปีการศึกษา 

2561 เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด าเนินงานไป

ด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค ์ประกอบด้วย 

1.1 ภราดาศราวุธ  ยุชมภ ู   ประธาน 

1.2 มาสเตอร์สุวรรณ อนิทรชิต  รองประธาน 

1.3 มาสเตอร์บุญเทง่ เถระ   กรรมการ 

1.4 มาสเตอร์ไชยวัฒน ์ บุญเลิศ   กรรมการ 

1.5 ครูดาริษา  แสงสนิธุ ์  กรรมการ 

1.6 มาสเตอร์ธีรภัทร ์ วิโรจน์สกุล  กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ด าเนินการให้กิจกรรมการจัดปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ าพระองค์สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2561 บรรลุวัตถุประสงค์และ 

มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 

2.1  มาสเตอรส์ุวรรณ อินทรชิต  ประธาน 

2.2  มาสเตอรอ์านนท์ อินนันท์   รองประธาน 

2.3  มาสเตอรเ์ฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  กรรมการ 

2.4  มาสเตอรม์งคลศักดิ์ ใหม่จันทรแ์ดง  กรรมการ 

2.5  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ 

2.6  มาสเตอรเ์สถยีร ช่างเงิน   กรรมการ 

2.7  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  กรรมการ 

2.8  มาสเตอรส์ุรชัย   แสนทอน  กรรมการ 

2.9  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์   กรรมการ 

2.10 ครูภูริชา  จันทรด์ี   กรรมการ 
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2.11  มาสเตอรธ์ัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 

2.12 หัวหน้าระดับช้ัน  ม.1 – ม.6 และ EP  กรรมการ   

2.13 สภานักเรยีน     กรรมการ 

2.14 ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรยีมสถานที่ส าหรับใช้ด าเนินกิจกรรม ให้มีความเรียบรอ้ย สวยงาม 

และเหมาะสม ประกอบด้วย 

3.1  มาสเตอรอ์านนท์ อินนันท์   ประธาน 

3.2  มาสเตอรม์งคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  รองประธาน 

3.3  ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการ 

3.4  มาสเตอรธ์ัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 

3.5  สภานักเรยีน     กรรมการ 

3.6  นักการภารโรง     กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร – พิธีกร  มีหน้าที่ จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน และด าเนินการ             

ภาคพธิีการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

4.1  มาสเตอรเ์ฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์  ประธาน 

4.2  มาสเตอรม์งคลศักดิ์ ใหม่จันทรแ์ดง  รองประธาน 

4.3  ครูณัฐชยา  พอพิน   กรรมการ 

4.4  สภานักเรยีน     กรรมการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่ จัดเตรยีมอุปกรณ์เครื่องเสียงและดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ประกอบด้วย 

5.1  มาสเตอรส์ุรชัย   แสนทอน  ประธาน 

5.2  มาสเตอรส์ุพจน์  เทียมยศ   รองประธาน 

5.3  มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล   กรรมการ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง มีหน้าที่ จัดเตรียมต้นไม้ ดิน พลั่ว การดน้ า ไม้ค้ าต้น รั้ว 

ประกอบด้วย 

6.1  มาสเตอรอ์านนท์ อินนันท์   ประธาน 

6.2  มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทรแ์ดง  รองประธาน 

6.3  ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียน  มีหน้าที่  จัดเตรียมนักเรียนระดับช้ันละ 50 คน                      

(EP จ านวน 50 คน) จัดแถวนักเรยีน ดูแลนักเรยีนที่เข้ารว่มกจิกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

7.1  มาสเตอรเ์สถยีร ช่างเงิน   ประธาน 

7.2   ครูศศิธร  ค าวินิจ   รองประธาน 

7.3 ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  กรรมการ 

7.4 มาสเตอรธ์ัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 

7.5 หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ันและ EP  กรรมการ 
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ าพระองค์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 บันทึกภาพและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม  

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และบุคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น  หนังสือพิมพ์ , Web Site , วารสาร     

เป็นต้น ประกอบด้วย 

8.1  ครูภูริชา  จันทรด์ี   ประธาน 

8.2 มาสเตอรฤ์ทธิยา ศรีสวนจิก  รองประธาน 

8.3 มาสเตอรอ์ภิชาติ ใจอินผล   กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและจัดท ำแฟ้มงำน  มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผล ตลอดจนประเมินผล                

สรุปรายงานผลการจัดกจิกรรม และรวบรวมเอกสารจัดท าแฟ้มงาน  ประกอบด้วย 

9.1  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์   ประธาน  

9.2  ครูภวดี  ศรีใจ   รองประธาน 

  

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบตัิหนา้ที่ด้วยความรับผดิชอบและมีประสทิธิภาพ ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงคข์องโรงเรยีน 

 
สั่ง  ณ  วันที ่ 17  กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

     (ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวฒัน์) 

             ผูอ้ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง  

ต้นไม้ประจ ำพระองค์สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลท่ี 10  

วันพุธท่ี 19 กันยำยน  2561 เวลำ  13.00 – 14.00 น.     

ณ  สนำมหญ้ำลำนกล้วยไม ้ / สนำมหญ้ำทำงเดินระหวำ่งห้องสมุด-อำคำรปีเตอร ์

 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 

12.50 น. สภานักเรยีน และตัวแทนนักเรยีน ระดับช้ัน ม.1-ม.6 และตวัแทนนักเรยีน 

EP ระดับช้ันละ 50 คน เข้าแถวบรเิวณลานจามจุรี 

- ม.เสถยีร 

- ม.ธัชธาริน 

- หัวหนา้ระดับช้ัน/EP 

- ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง 

- สภานักเรียน 

13.00 น. -  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวฒัน์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ประธานในพธิี พร้อมคุณคุณสุทธิพงษ ์ ใหม่วนั  คุณผกากรอง  ใหม่วัน  

และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการเดินทางถงึบริเวณพิธี               

(เปิดเพลงมาร์ชมงฟอร์ต )      

-  ประธานสภานักเรยีนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมปลูก

ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ าพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  

-  ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม และกลา่วขอบคุณผูม้ีอุปการคุณ 

-  ประธานในพิธีพรอ้มคุณคุณสุทธิพงษ ์ ใหม่วนั / คุณผกากรอง  ใหม่วัน  

คณะกรรมการที่ปรกึษาผู้อ านวยการ สภานักเรียน และตัวแทนนักเรยีน 

ทุกระดับช้ันร่วมกันปลูกตน้รวงผึง้ 

-  บันทึกภาพรว่มกัน 

-  เสร็จพธิ ี

- ม.เฉลิมพล 

- ม.เสถยีร 

- ม.อานนท ์

- ม.มงคลศักดิ ์

- ครูศศิธร 

- ครูดวงมณ ี

- หัวหนา้ระดับช้ัน/EP 

- ครูเดือนเพ็ญ 

- ม.ธัชธาริน 

- ม.สุรชัย 

- ม.อภิชาต ิ

- ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง 

- สภานักเรียน 

 

 
 
 
 

 

 


