
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 81 /  2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “0 ลโ66โ ร[า๐เวเวเก5 อล)'” ประจำปีการศึกษา 2561
# * * * * * * * * * * # * # * # # # * # * * * * * * * * * * * * # * * * # * * * # * *

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดงานวัน “0 ลโ66โ รเา๐[ว[วเก5 □ ลV” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธท่ี 19 
ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ค้นหาและค้นพบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความขอบและความต้องการ
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานของอาชีพต่างๆโดยตรงจากวิทยากรท่ีประกอบอาชีพน้ันๆ
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียนในอนาคต
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ นอกห้องเรียน
เพ่ือให้การดำเนินงานเปีนไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ี
* ให้ความเห็นขอบในการจัดกิจกรรม
* ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการการดำเนินงาน
* กำกับดูแลความเรียบร้อยโดยท่ัวไปของการจัดงาน
* สนับสนุน ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย
1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาศราวุธ ยุขมภู รองประธานกรรมการ
1.3 มาสเตอร์'ธีรกัทร์ วิโรจน์สถุล กรรมการ
1.4 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชีต กรรมการ
1.6 มาสเตอร์ไขยวัฒน้ บุญเลิศ กรรมการ
1.7 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
1.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.9 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
1.10 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
1.11 ครูดวงมณี คำบัาแลว กรรมการ
1.12 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที
* เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
* จัดประขุมวางแผน มอบหมายงาน
* ติดต่อประสานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
* สรุปผลการดำเนินงานล่งฝ่ายประเมินผล

ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย

2.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์นิคม‘ะ*

พุทธิมา รองประธานกรรมการ
2.3 ครูศศธร คำวินิจ กรรมการ
2.4 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.5 ครุสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
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2.6 ครูพุทธซาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
2.7 มาสเตอรพรพงษ บัวเหลอง กรรมการ
2.8 ครูณ์ฐซยา พอพิน กรรมการ
2.9 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
2.10 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
2.12 ครูทํพาน่นทํ แสงศรจันทร์ กรรมการ
2.13 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
2.14 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
2.15 ครูสุขาวดี ย่ังยืน กรรมการ
2.16 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.17 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
2.18 ครูอญขล เตรยาภรมยิ กรรมการ
2.19 มาสเตอร์เมธาสีทธ สุขประซาพันธุ กรรมการ
2.20 ครูกนษฐรนทริ พลศักด้ี กรรมการ
2.21 ครูซัซฏาพร มาลารัตน์ กรรมการ
2.22 ครูธมณ วสุวัติ กรรมการ
2.23 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
2.24 ครูสมฤทัย

3. คณะกรรมฝ่ายสรรหาวิทยากร มีหน้าท่ี
ขัยพิมาน กรรมการและเลขานุการ

•ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูในการสรรหาวิทยากรท้ัง 3 7 อาชีพ
•ประสานงานกับครูประจำข้ันให้รู้จักวิทยากรและเบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรท่ีมาร่วมงาน 
•ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญ เพ่ือเชิญวิทยากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมงาน 

ประกอบด้วย
3.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์เมธาสิทธ้ี สุขประซาพันธุ รองประธานกรรมการ
3.3 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการ
3.4 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
3.5 ครูธมณ 

ครูกนิษฐรินทร์
วสุวัต กรรมการ

3.6 พลศักด้ี กรรมการ
3.7 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมฝ่ายประจำห้องเรียน มีหน้าท่ี
•  ตกแต่งห้องเรียนร่วมกับนักเรียนในข้ันให้เป็นไปตามอาชิพท่ีห้องตนเองได้รับ(ครู1 -2 )  

(สามารถตกแต่งไดในวันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน)
•  ติดต่อวิทยากรตามท่ีงานแนะแนวได้จัดหาให้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศและเตรียมอุปกรณ์ให้กับวิทยากร (ครู 3) 
•เซ็นซื่อให้นักเรียนที่เข้าฐานอาชีพในห้องเรียนที่ครูรับผิดซอบทั้ง3 รอบ(ครู 1 , 2 , 3  )
•ดูแลนักเรียนในห้องขณะเข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ (ฟ้งสัญญาณจากเสียงตามสาย) (ครู 1 1 2 ,3) 
•รับของว่างและของท่ีระลึกสำหรับวิทยากรท่ีห้องสมุด เวลา 9.30 น. (ครู 3)
•  แจกของว่างให้วิทยากรซ่วงเร่ิมต้นอาชีพท่ี 2 (เวลา 10.00 -  10.50น.) (ครู 3)
•  ครูมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณวิทยากรเมื่อหมดเวลาอาชีพที่3 (เวลา 11.00 -  11.50น.)(ครู 1 , 2 , 3  )
•  เชิญวิทยากรรับประทานอาหารท่ีโรงอาหาร (ครู 3)

ประกอบด้วย
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ท่ี ห้องเรียน อาคารเรียน อาชีพ ครูผู้ดูแลรับผิดขอบ

1 ม .!/! อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 ตำรวจ
1) ครูสุขัญญา เสนาธรรม
2) ม.ยุทธศักดิ้ สินรุพงศ์
3) ม.ประสงค์ สุธา

2 ม.1/2 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 วิศวกรการบิน
1) ครูอภิษฎา โพธิกลาง
2) ครูสายสุนีย์ คิดชัย
3) ครูธีริศรา คำสิทธ์

3 ม .!/3 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 วิศวกร กลุ่มท่ี 1
1) ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ้ี
2) ม.ขลธวิ'ซ มหายศนันท์
3) ครูมยุรี ทรายแก้ว

4 ม .!/4 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 นักเศรษฐศาสตร์
1) ครูสุพิญญา อินนันตํ
2) ครูชัซฎาพร มาลารัตน์
3) ม.สมชาย นิมาพันธ์

5 ม .!/5 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 จราจรการบิน
1) ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
2) ครูกฤศมน สาสิ
3) ครูสุทธิรักษ์ ไซยวุฒิ

6 ม .!/6 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 1 นักวิทยาศาสตร์
1) ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
2) ครูพรสุดา หอมอ่อน
3) ครูจิดาภา ชัยสงคราม

7 ม.!/? อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 2 นักร้อง/นักดนตรี
1) ม.กมล กาบสุวรรณ
2) ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว
3) ม.ศักดิ,บดินทร์ กันมะโน

8 ม .!/8 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 2 แอรโฮสเตส
1) ม.พัสกร วงษ์โท
2) ม.อำนวย นนท์ศรี
3) ครูกฤติมา ทิพวัง

9 ม.2/1 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 2 วิศวกร กลุ่มท่ี 2
1) ครูขวัญขนก ซาลีวรรณ
2) ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล
3) ครูนงนภัล สมณะ

10 ม.2/2 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 2 แพทย์ กลุ่มท่ี 2
1) ครูพรจิตต์ รังสรรค์
2) ครูวรัทยา หม่ันม่ัง
3) ครูวรพิขา ยาวงค์



- 4 -
ท่ี ห้องเรียน อาคารเรียน อาชีพ ครูผู้ดูแลรับผิดชอบ

11 ม.2/3 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 3 ข่างภาพ
1) ครูณัฐซยา พอพิน
2) ม.ขวัญขัย แจใจ
3) ม.นเรนฤทธ้ิ ต๊ะตองใจ

12 ม.2/4 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 3 จิตแพทย์
1) ครูวราภรณ์ สืบสุยะ
2) ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม
3) ครูศศิน ดาวดี

13 ม.2/5 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 3 แพทย์ กลุ่มท่ี 3
1) ครูวารุณี ธิจิตตัง
2) ครูจัสมิน วรรณา
3) ครูภัสรา พงษ์พิศ

14 ม.2/6 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 3 ส่ือสารมวลขน/ 
นักข่าว

1) ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
2) ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
3) ม.ธัขธาริน หมวกทอง

15 ม.2/7 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 3 แฟช่ันดีไซน์เนอรี
1) ครูอาสยา พรหมศร
2) ครูธมณ วสุวัต
3) ครูปาณัฐริล วินเทอรี

16 ม.2/8 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 3 วิศวกร
คอมพิวเตอร์

1) ครูปริศนา อินทรชิต
2) ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร
3) ม.รังสรรค์ พรพัฒนา

17 ม.3/1 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 4 สถาปนิก
1) ครูคิริพร พรพิพัฒน์ไพบูย์
2) ม.อัสนี นกน้อย
3 )ม.ชนะ เปรมกลาง

18 ม.3/2 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 4 นักแสดง
1) ครูสุชาวดี ย่ังยืน
2 )ม.ณัช คิรินันท์
3) ครูอรุณี มงคล

19 ม.3/3 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 4 ค รู
1) ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ
2) ม.วินัย ถ่ินจอม
3) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง

20 ม.3/4 อาคารปีเตอรี ช้ันท่ี 4 นักการเมือง
1) ครูธารินทรี สุขเกษม
2) ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
3) ครูกมลวรรณ ทะนัน
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ที ่ ห้องเรียน อาคารเรียน อาชีพ ครูผู้ดูแลรับผิดขอบ

21 ม.3/5 อาคารปีเตอร์ ช้ันท่ี 4 ทันตแพทย์
1) ม.เมธี สงวนทรัพย์
2) ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์
3) ครูรสรินทร์ รตนประภา

22 ม.3/6 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 วิศวกรโยธา
1) ครูสุภาพร กาวิล
2) ครูพัซรี กังวาลไกล
3) ครูพรพิไล สมาธิ

23 ม.3/7 อาคารเซราปีน ช้ัน 4 ศิลปะการแสดง
1) ครูทิพานันทั แสงศรีจันทร์
2) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
3) ม.ญานิน ศิริไพศาลประเสริฐ

24 ม.3/8 อาคารเอ็มมานูเอลชั้น 1 เภสัซกร
1) ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
2) ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
3) ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร

25 ม.4/1 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 ทหาร
1) ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง
2) ครูจินตนา เปียมซัยวัฒน์
3 )ม.พซร ชัยสงคราม

26 ม.4/2 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 เทคนิคการแพทย์
1 )ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ
2) ม.พิชิตชัย สุภาจีน
3) ครูสุพัตรา สุวรรณนารี

27 ม.4/3 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 นักบิน
1) มาสเตอร์เดขา นันเปรย
2) มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา
3) ครูธนัขพร จิตต์ธรรม

28 ม.4/4 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 ผู้กำกับภาพยนตร์
1) ครูทับทิม ขุมทรัพย์
2 ) ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์
3) ม.จักรกริข สาระขันธ์

29 ม.4/5 อาคารเซราปีน ช้ัน 2 แพทย์กลุ่ม 4
1) ม.วิระซาติ บุญหนัก
2) ครูสมฤทัย ชัยพิมาน
3 )ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์

30 ม.4/6 อาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 1 ใซ้เปีนห้องนวด 
ภาคบ่าย

31 ม.4/7 อาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 2 สัตวแพทย์
1) ครูธันย์ณภัทร วรภัฏ
2) มาสเตอร์นิวิติ อรุณวิไล
3) ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง
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ท ี่ ห้องเรียน อาคารเรียน อาชีพ ครูผู้ดูแลรับผิดขอบ

32 ม.4/8 อาคารอัลฒิรีต ข้ัน 2 นักเขียน
1) ครูนงลักษณ์ แอมบอล
2) ม.ฐิติวัซร อัครบริรักษ์
3) ครูวีริสา หิรัญไพศาล

33 ม.5/1 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 2 วิศวกร กลุ่มท่ี 3
1) ม.กิติศักด้ี จันกัน
2) ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์
3) ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

34 ม.5/2 อาคารเอ็มมานูเอลข้ัน 1 นักฟุตบอล
1) ม.ทศพล โฆษิตพล
2) ครูนิตยา บุญตัน
3) ครูสุพรรณี สายนำทาน

35 ม.5/3 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 1 / \ ก 1 กาล 1 0 โ

1) ครูมณีรัตน์ ว โิรจน์สกุล
2) ครูฐ ิต กิานต์ อนุสุเรนทรี
3 )ม.ณัฐพล ปารมีธง

36 ม.5/4 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 4 นักโบราณคดี
1) ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ
2) ครสู ิร กัิญญา วงศค์ ำ

3) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน

37 ม.5/5 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 4 นักจัดรายการ 
วิทยุ /  ณ

1) ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์
2) ครูณัฃฎาภา นิมิตรดี
3) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ

38 ม.5/6 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 4 เกษตรกร
1) ม.ฉัตรขัย งานมูลเขียว
2) ครูกนิษฐร นิทรี พลศักด๋ึ
3) ครูสมรัก ปริยะวาที

39 ม.5/7 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 4 แพทย์ กลุ่มท ี่ 5
1) ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง
2) ม.อุเทน ศริวิใจรำพันธ์
3) ครูโนริโกะ โอซิ

40 ม.5/8 อาคารเอ็มมานูเอลข้ัน 4 เจ้าของธุรกิจ
1) มาสเตอรีปริญญากร กุศล
2) ครูวัธนา จันทรเปารยะ
3) ครูพิมลภัสร จันทรีต๊ะ

41 ม.5/9 อาคารเอ็มมานูเอลขั้น 2 พยาบาล
1) ครูฤดีมาศ พลยา
2) ครูนภัสกร บางสายน้อย
3) ม.จิรฐาวัตร ฉัตรบรรยงศ์
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ที ่ ห้องเรียน อาคารเรียน อาชีพ ครูผู้ดูแลรับผิดขอบ

42 ม.5/10 อาคารเอ็มมานูเอลชั้น 2 วิศวกร กลุ่มท่ี 4
1) ครูภาณุมาศ ทองย้อย
2) ม.สมยุทธ โยธาใหญ่
3) ครูพรนับพรรณ ปีนตี

43 ม.5/11 อาคารเอ็มมานูเอลชั้น 2 มัคคุเทศก์/ไกด์
1) มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์
2) ครูกมลชนก พิณชัย
3) ม.สุรียัน ดรุณนารถ

44 ห้องประขุม 
แอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ แพทย์ กลุ่มท่ี 1

1) ครูจิระภาภัสร์ จำแนกรถ
2) ม.ณัฐพงษ์ เมตตา
3) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา

45 ห้องประขุม 
อันโตนิโอ อาคารอันโตนิโอ นักบริหารธุรกิจ

1) มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต
2) ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์
3) ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล

46 โรงอาหาร เซนต่โยเซฟ เฃฟ
1) มาสเตอร์มงคลศักด้ี ใหม่จันทร์แดง
2) มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์
3) ครูสุทธิฉันท์ คุภไพบูลย์กิจ

หมายเหตุ : ห้องประขุมท้ัง 3 ห้อง ไม่ต้องดำเนินการตกแต่งเพ่ิมเติม
5. คณะกรรมฝายดูแลนักเรียน ช้ัน ม.6 (นักเรียนขั้น ม.6 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 0ฉโ66โ ธเา0 ? เวเก5 ง3}/) มีหน้าท่ี

•  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนชั้นม.6 ในการฟ้งบรรยาย ท่ีห้องประขุม รบา0ร61 (าลII เวลา 09.00 - 11.00 น.
•  เช็คซ่ือนักเรียน ม.6 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

5.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
5.2 ครูประจำช้ันห้อง ม.6/1 -  ม.6/11 กรรมการ

6. คณะกรรมฝายดูแลกิจกรรมในห้องเรียนและห้องประขุม มีหน้าท่ี
•ประสานงานครูประจำชั้นและดูแลการตกแต่งห้องเรียนให้เป็นไปตามอาซีพท่ีกำหนดให้ 
•อำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรหรือหน่วยงานท่ีมาร่วมงาน
•  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่ีไต้รับผิดชอบในวันงานช่วงท่ีนักเรียนเข้าฐานอาชีพ 

ประกอบด้วย
6.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการดูแล ช้ัน ม.1
6.3 มาสเตอร์ปริญญา นฤประซา กรรมการดูแล ช้ัน ม.2
6.4 มาสเตอร์ผไท ชัยน่า กรรมการดูแล ช้ัน ม.3
6.5 มาสเตอร์ปียะ ไชยอ้าย กรรมการดูแล ช้ัน ม.4
6.6 ครูรัซนิ ชำนาญรบ กรรมการดูแล ช้ัน ม.5
6.7 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการดูแล ห้องประขุมอันโตนิโอ
6.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการดูแล ห้องประขุมแอมบรอสิโอ
6.9 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการดูแล ห้องประขุมเซนด์โยเซฟ
6.10 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการดูแลบริเวณลานหัตถาพิภพและลานสงบวิถี
6.11 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการดูแลบริเวณใต้ตึกเซราพินและอัลเบิร์ต
6.12 มาสเตอร์นิรันดร‘พงศ์ ลากตา กรรมการดูแลบริเวณใต้ตึกเอ็มมาบูเอลและอันโตนิโอ
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7. คณะกรรมฝายบูรณาการฐานการเรียนรู้

7.1 คณะกรรมฝายบูรณาการฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีหน้าท่ี 
•จัดประขุมวางแผน มอบหมายงานคณะอนุกรรมการท้ัง 8 กลุ่ม 
•  ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานมาจัดฐานการเรียนรู้ภายในงาน
•ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญ เพื่อเชิญวิทยากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน 
•วางแผนการเก็บคะแนนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ และออกแบบใบงานสำหรับนักเรียน
•จัดเตรียมใบงานสำหรับนักเรียน พร้อมกำหนดแนวทางการเก็บคะแนนในรายวิชาชองแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กอบด้วย
7.1.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ
7.1.2 ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร์ รองประธาน
7.1.3 ครูณัฐซยา พอทิน กรรมการ
7.1.4 มาสเตอร์?]รเฃษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
7.1.5 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
7.1.6 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
7.1.7 ครูทิพานันทํ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
7.1.8 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
7.1.9 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
7.1.10 ครูสุชาวดี ย่ังยืน กรรมการ
7.1.11 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
7.1.12 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
7.1.13 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน กรรมการ
7.1.14 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
7.1.15 ครูโนรีโกะ โอชิ กรรมการและเลขานุการ

7.2) คณะอนุกรรมการกลุ่มแนะแนว/ การประเมินตนเอง/ การวัดแวว/ การศึกษาต่อ บริเวณลานกล้วยไม้ ประกอบด้วย
7.2.1 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน ประธานกรรมการ
7.2.2 ครูธมน วสุวัต กรรมการ
7.2.3 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ๙ กรรมการ
7.2.4 ม.เมธาสิทธ้ี สุชประขาพันธุ กรรมการ
7.2.5 ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

7.3) คณะอนุกรรมการกลุ่ม 8๐เว๐* จัดแสดงและให้ความรู้นักเรียนเก่ียวกับหุ่นยนต์ บริเวณใต้ตึกเซราทิเน ประกอบด้วย
7.3.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ
7.3.2 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
7.3.3 มาสเตอร์ณ์ฐพงศ์ หอมอ่อน กรรมการ
7.3.4 มาสเตอร์ยุทธศักดิ, สินธุพงศ์ กรรมการ
7.3.5 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการและเลขานุการ

7.4) คณะอนุกรรมการกลุ่มภาษาและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการร่วมกิจกรรม เกม เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน ญี่ปุนและฝร่ังเศส 
บริเวณใต้ตึกอัลเบิรีต ประกอบด้วย

7.4.1 ครูพัชรี กังวานไกล ประธานกรรมการ
7.4.2 ครูนภัสกร บางสายน้อย กรรมการ
7.4.3 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการ
7.4.4 ครูขวัญชนก ขาลีวรรณ กรรมการ
7.4.5 ครูคิริขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
7.4.6 ครูภคอร เดชะดำรงธรรม กรรมการ
7.4.7 ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ กรรมการ
7.4.8 ครูกมลชนก พิณชัย กรรมการและเลานุการ
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7.5) คณะอนุกรรมการกลุ่มขนมนานาชาติ สาธิตการทำขนมและเบเกอร‘รี่ บริเวณโรงอาหาร ประกอบด้วย

7.5.1 มาสเตอร์มงคลสักด ใหม่จันทร์แดง ประธานกรรมการ
7.5.2 มาสเตอร์ราวีพัขร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ

7.6) คณะอนุกรรมการกลุ่มภูมิปีญญา สาธิตการประกอบอาชีพในท้องกิน บริเวณลานหัตถา/ สงบวิถี ประกอบด้วย
7.6.1 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
7.6.2 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการ
7.6.3 ครูพรนับพรรณ ปีนตี กรรมการ

7.7) คณะอนุกรรมการการแสดงดนตรี จัดบริเวณลานจามจุริ ประกอบด้วย
7.7.1 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ ประธานกรรมการ
7.7.2 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษะอุดม กรรมการ
7.7.3 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ขนะศีก กรรมการ

นกน้อย กรรมการ
โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ

8. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน จัดเตรียมสถานที ่ ตกแต่งเวที จัดเก้าอ้ีสำหรับ 
ใช้ในพิธีเปีด และสถานท่ีท่ีใช้ในการแข่งขัน หรือจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชีต ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์อานนท์ อินน้นทํ รองประธาน
8.3 มาสเตอร์มงคลศักด ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
8.4 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
8.5 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ

7.7.4 มาสเตอร์อัสนิ
7.7.5 มาสเตอร์พสิษฐ์

ผ ~ , , เ ชู , , 4 1 . " + " น

8.1 คณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน มีหน้าท่ี
•  ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานต่างๆ เพ่ือวางผังการจัดสถานท่ีในพิธีเปีด ณ ห้องประขุม เซนต์โยเซฟลานจามจุริ และ 

กิจกรรมบรณาการ 8 กลุ่มสาระ จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
•  ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป เพ่ือการจัดตกแต่งสถานท่ี 

ประกอบด้วย
8.1.1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
8.1.2 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธานกรรมการ
8.1.3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
8.1.4 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ และเลขานุการ

8.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาการเปีดร้านของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มีหน้าท่ี
•  พิจารณาการเปีดร้านของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยมีค่าเข่า 500 บาทต่อคน
•  สรุปรายซ่ือร้านท่ีเปีดและสรุปเงินค่าเข่าส่งฝ่ายการเงิน
•  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน 

ประกอบด้วย
8.2.1 ครูชนกกร ใฃยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
8.2.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
8.2.3 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำปืาย มีหน้าท่ี
•  จัดทำป๋ายซื่องาน ปีายติดหน้าห้องเรียน(ซื่อวิทยากร/ อาชีพ) โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดหาวิทยากร และปีายฐานการเรียนรู้

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
9.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
9.2 ครูจิดาภา ขัยสงคราม รองประธานกรรมการ
9.3 มาสเตอร์ญานิน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์ กรรมการ
9.5 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
9.6 ครูภวดื ศรีใจ กรรมการและเลขานุการ
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10. คณะกรรมการฝายจัดทำหนังลือเขิณ/หนังสือขอบคุณ หนังลือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าท่ี

•จัดทำจดหมายเชิญโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกหนังสือ และจัดส่งจดหมาย 
เชิญโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

•จัดทำใบลงทะเบียนรายขื่อผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปีด วิทยากรอาชิพต่างๆ และต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาเข้าร่วมงาน 
ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอริไฃยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอรินิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
10.3 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
10.4 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
10.5 ครูกนิษฐรีนทริ พลสักด กรรมการ
10.6 มาสเตริไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝายต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในพิธีเปีดงานวันวิขาการ มีหน้าท่ี
•วางแผนการดำเนินการต้อนรับ โดยประจำบริเวณหน้าอาคารแอมบรอสิโอ และรับรองวิทยากรท่ีมาบรรยายแต่ละอาชิพท่ีห้องสมุด 
•วางแผนการดำเนินการต้อนรับและรับรองวิทยากรที่มาร่วมงาน ณ หอประขุมเซนต้โยเขฟ

ประกอบด้วย
หอประขุมเขนต์โยเซฟ

11.1 มาสเตอริไซยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอริสุวรรณ อินทรชิต กรรมการ
11.3 มาสเตอริบุญเท่ง เถระ กรรมการ
11.4 มาสเตอริธีรภัทริ วิโรจน์สกุล กรรมการ

ห้องสมดอ''1คารแอ:ม,บรอ:ลืโ:อ
11.5 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
11.6 ครูศศิธร 1 คำวินิจ กรรมการ
11.7 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการ
11.8 มาสเตอรินิคม พุทธิมา กรรมการ
11.9 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
11.10 ครูประจำข้ันคนท่ี 3

12. คณะกรรมการฝายจัดเลี้ยงอาหารว่างและแคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี
•บริการอาหารว่างให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปีดและวิทยากรอาชีพ
•  จัดเตรียมของว่างไว้ท่ีห้องสมุด

ประกอบด้วย
12.1 ครูขนกกร ไขยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
12.2 ครูสุทธิฉันทํ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
12.3 ครูปาณัฐรีล วินเทอริ กรรมการ
12.4 ครูพิมพลภส่ริ จันทร์ต๊ะ กรรมการ
12.5 พนักงานโรงอาหาร กรรมการ
12.6 ครูคนท่ี 3 แต่ละห้องท่ีได้รับมอบหมายให้มารับของว่างและเคร่ืองด่ืม ให้กับวิทยากร กรรมการ

13. คณะกรรมการฝายโสดเทคโนโลยี แล;;บันทึกภาพ มีหน้าท่ี
•จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงในพิธีเปีดงาน และตามจุดต่างๆของรายการแข่งขัน 
•  ถ่ายภาพและวิดีโอของพิธีเปีดและรายการแข่งขันตามจุดต่างๆ

ประกอบด้วย
13.1 มาสเตอริสุรขัย แสนทอน ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอริธราดร จันทร์แสง รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอริธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ
13.4 มาสเตอริสุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
13.5 ครูภ,รีซา จันทร์ดี กรรมการ
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13.6 มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล กรรมการ
13.7 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการและเสชานุการ

14. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี
•วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนรับทราบการจัดงาน รวมท้ังประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปใชต์โรงเรียบ 
•ประกาศเสียงตามสายเพื่อให้สัญญาณการเข้าฐานอาชีพ ท้ัง 3 รอบ โดยแต่ละรอบจะประกาศ 3 คร้ัง คือ 

ประกาศก่อนหมดเวลา 5 นาที/ ประกาศหมดเวลา-ย้ายฐานอาชีพ/ ประกาศเริ่มต้นการเรียนรู้แต่ละอาชีพ 
ประกอบด้วย

14.1 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ ประธานกรรมการ
14.2 ครูญาดา กะราม รองประธานกรรมการ

15. คณะกรรมการฝายจดเตรียมของที่ระลึก มีหน้าท่ี
•จัดเตรียมของที่ระลึก สำหรับประธานในพิธีเปีดงาน และเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาร่วมงาน และประสานงานกับฝ่ายพิธี 

การในการมอบรางวัล ประกอบด้วย
15.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุธา ประธานกรรมการ
15.2 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน รองประธานกรรมการ
15.3 ครูรุธมณ วสุวัติ กรรมการ
15.4 ครูรสรีนทร์ รตนประภา กรรมการและเลขานุการ

16. คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี
•  ดูแลการเบิก -  จ่าย งบประมาณ?ทใช้จ่ายต่างๆ และสรุปงบประมาณ ประกอบด้วย

16.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
16.2 ครูศศิธร ตันดุ รองประธานกรรมการ
16.3 มาสเตอร์น้นทจักร มีชัย กรรมการ
16.4 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

17. คณะกรรมการฝ่ายพิธีเบิด-พิธีบิด มีหน้าท่ี
•วางแผนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน พิธีเปีดและพิธีบิด ณ ลานจามจุรี
•  จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน เชิญคำกล่าวเบิดงาน ดำเนินการในพิธีเบิด 
•สรรหาพิธีกรในช่วงพิธีเบิดและการบรรยาย
•  วางแผนการผีเกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเบิด

ประกอบด้วย
17.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรฃิต รองประธานกรรมการ
17.3 ครูณัฐฃยา พอพิณ กรรมการ
17.4 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
17.5 ครูรัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
17.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
17.7 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ

18. คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบร้อย มีหน้าที
•  ดูแลความเรียบร้อยชองนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมและความเรียบร้อยทั่วไป การเข้าออก ของนักเรียน ณ ประตูทางเข้าหลัก 

(หมายเลข 1 ) ประกอบด้วย
18.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
18.2 ครูดวงมณี คำปาแลว รองประธานกรรมการ
18.3 มาสเตอร์สุรชัย สมบูรณ์วิทย์ กรรมการตึกบิเตอร์
18.4 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการติกเซราพิน
18.5 มาสเตอร์ผใท ชัยนำ กรรมการติกบิเตอร์
18.6 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต กรรมการอันโตนิโอ
18.7 มาสเตอร์บิยะ ไชยอ้าย กรรมการติกเซราพิน
18.8 ครูรัชนิ ชำนาญรบ กรรมการติกเอ็มมาบูเอล
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18.9 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการตึกอัลเบิร์ต

18.10 มาสเตอร์นิรันดร์พงษ์ ลากตา กรรมการ
18.11 มาสเตอร์ลิขิต ซูวงศ์ กรรมการ

19. คณะกรรมการงานจราจร และสวัสดีภาพ มีหน้าท่ี อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบการจราจร ที่จอดรถแก่คณะวิทยากร
ทีมาร่วมงาน ประกอบด้วย

19.1 มาสเตอร์ลิขิต ขูวงศ์ ประธานกรรมการ
19.2 ลูกเสือจราจร กรรมการ
19.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรรมการ

20. คณะกรรมการฝายจัดทำแฟ้มสรุปงาน มีหน้าท่ี ติดตาม และ รวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมท้ัง
จัดทำแฟ้มสรุปงานเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย

20.1 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ ประธานกรรมการ
20.2 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน รองประธาน
20.3 ครูโนรีโกะ โอขิ กรรมการและเลขานุการ

21. คณะกรรมการประเมินผลการจัดงาน มีหน้าท่ี ออกแบบการปร:ะเมินผล ติดตามและสรุปผลการประเมินการจัดงาน ประกอบด้วย
21.1 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ ประธานกรรมการ
21.2 มาสเตอร์พิรพงษ์ บัวเหลือง รองประธานกรรมการ
21.3 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ กรรมการ
21.4 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังน้ี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดขอบ เพ่ือให้งานคร้ังน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ส่ัง ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2561

บ?~
(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

หมายเหตุ
- ประขุมคณะกรรมการระดับข้ัน ม.ด้น ในวันพฤหัสท่ี 13 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 -  10.00 น. ณ ห้องประขุม /\๓1วโ051๐
- ประขุมคณะกรรมการระดับข้ัน ม.ปลาย ในวันศุกร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 -  10.00 น. ณ ห้องประขุม /\๓ชโอรเ๐
- การแตงกายเส้ือ 50011 ปลV ปี 2561 สีน้ีาเงิน สวมกางเกงสุภาพ ไม่สวมกางเกงปีนส์หรือกางเกงรัดรูป
- ครูท่ีมีความสนใจแต่งกายแฟนซี ตามอาชีพในผินของครู


