
คำสง โรงเร ียนมงฟ อร ีตว ิทยาล ัย  
ที่ 89 /  2561

เร ื่อง แต ่งต ั้งคณ ะกรรมการดำเน ินงานวจนพ ิธ ีกรรมว ันคล ้ายว ัน เก ิดน ักบ ุญ มงฟ อร ีต  
พ ิธ ีม อบ รางว ัล เก ียรต ิยศ เช ิดช ูเก ีย รต ิน ัก เร ียน ท ี่ส ร ้างซ ื่อ เล ืยงให ้แก ่โรงเร ียน  “ /^\0 5111© ^ 0 โ ช ”

น ัก เร ียนท ี่ผ ่านการค ัด เล ือก  704,5 รอบท ี่ 1 และพ ิธ ีป ัจฉ ิม น ิเทศน ัก เร ียนช ั้น  ม. 6

ด้วย โรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย โดยฝ ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการน ักเร ียน โต ้กำหนดจัดวจนพิธ ีกรรม 
ว ันคล้ายวันเก ิดน ักบ ุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอรีต พ ิธ ีมอบรางวัลเช ิดช ูเก ียรต ิน ักเร ียนท ี่ฬร ้างซ ื่อเส ืยง 
ให ้แก ่โรงเร ียน “/ฬ0 คแ6 4ผ0โช” น ัก เร ียนท ี่ผ ่านการค ัด เล ือก 7045 รอบท ี่ 1 และพ ิธ ีป ัจฉ ิมน ิเทศน ักเร ียน 
ร ะ ด ับ ช ั้น ม ัธ ย ม ด ีก ษ า ป ีท ี่ 6 ใ น ว ัน พ ฤ ห ัส บ ด ีท ี่ 31 ม ก ร า ค ม  2 5 6 2  เวล า  0 8 .0 0  -  10 .00 น. 
ณ ลานจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์ด ังนี้

1. เพื่อส่งเสริมความเซื่อ ความศรัทธาของศาลนาตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอรีต
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างซื่อเลืยงให้แก่โรงเรียน
3. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม. 6 ที่ประสบความสำเรีจในการดีกษาต่อ
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดีกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 6

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท ี่ป ร ึก ษ า  ม ีหน ้าท ี่ ให ้ด ำป ร ึก ษ าแล ะข ้อ เส น อ แน ะแก ่ค ณ ะก รรม ก ารด ำเน ิน งาน  
ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุซมภู ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอรีธ ีรก ัทรี ว ิโรจน์สกุล รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณ ะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบของงานและประสานงานกับคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานบรรลุว ัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์ธ ีรก ัทรี ว ิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2 . 4  ค ร ูค ต ิธ ร ด ำ ว ิน ิจ กรรมการ
2.5 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.6 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการ
2.7 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ

/2.8 มาสเตอรีวรินทร
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2.8 มาสเตอร์วรินทร วสุรัต กรรมการ
2.9 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
2.10 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยกุล กรรมการ
2.12 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
2.13 มาสเตอร์ผใท ชัยน่า กรรมการ
2.14 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการ
2.15 ครูรัซนี ชำนาญรบ กรรมการ
2.16 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
2.17 มาสเตอร์จ ิรฐาวัตร ฉ ัตรบรรยงคํ กรรมการ
2.18 ครูประจำชั้น ม.1- ม. 6 กรรมการ

3. คณ ะกรรมการทำจดหมายเข ้ญ  มีหน ้าท ี่ ทำจดหมายเข ้ญ ผ ู้ป กครอง สมาคมต ิษย ์เก ่า ฯ สมาคม 
ผ ู้ปกครองฯ ชมรมคร ูอาว ุโส แขกผู้ม ีเก ียรต ิมาร่วมงาน และรวบรวมจำนวนผู้มาร่วมงานตามจดหมายเข ้ญ 
เพื่อแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์โชยรัฒน่ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
3.2 ครูรันเพื่ญ สุขเกษม กรรมการ
3.3 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
3.4 ครูกฤติมา ทิพรัง กรรมการ

4. คณะกรรมการต้อนรับ มีหน้าที่ ต ้อนรับผ ู้มาร่วมงานตามจดหมายเข้ญและประสานงานคณะกรรมการ 
จัดเลี้ยง ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์โชยรัฒน่ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
4.3 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทรข้ต กรรมการ
4.4 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติใวัตร มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานรับสมัคร
ะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรแต่ละประเภท ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์ธ ีรภ ัทร วิโรจนิสกุล ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
5.3 ครูคติธร คำวินิจ กรรมการ
5.4 ครูรันเพญ สุขเกษม กรรมการ
5.5 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
5.6 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
5.7 มาสเตอร์วรินทร วสุรัต กรรมการ
5.8 มาสเตอร์เมธาลิทธ สุขประชาพันธุ กรรมการ
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5.9 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
5.10 หัวหน้าระดับชั้นทุกท่าน กรรมการ
5.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท ุกท่าน กรรมการ

6. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบ ัตร: มีหน้าที่ จ ัดพ ิมพ ์เก ียรต ิบ ัตร ตรวจทานความถกต้องของเก ียรต ิบ ัตร
จัดเรียงเก ียรติบ ัตรให ้เป ็นหมวดหมู่ตามลำดับ และยื่นเก ียรต ิบ ัตรให ้ประธานโนพิธีเพ ื่อมอบแก่น ักเรียนดีเด ่น
แต่ละประเภท ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์พ ิรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
6.2 ครูจิตทิวา หมื่นแสน รองประธานกรรมการ
6.3 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
6.4 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการ
6.5 ครูพ ิมพ์ลภัสร์ จันทร์ติะ กรรมการ
6.6 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
6.7 มาสเตอร์จ ักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ
6.8 ครูธนัซพร จิตธรรม กรรมการ

7. คณะกรรมการแกซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบ ัตร มีหน้าที่ แกซ้อมนักเร ียนและดูแลนักเรียนในการ
เข้ารับเกียรติบัตรให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อยตาม ประกอบด้วย

7.1 ครูดวงมณี คำป่าแลว ประธานกรรมการ
7.2 ครูนงลักษณี คำใทย รองประธานกรรมการ
7.3 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
7.4 ครูพรสวรรค ์ แก้ววงค์ กรรมการ
7.5 ครูด ีร ิพร พรพิพัฒนัใพบูลย์ กรรมการ
7.6 ครูพัชรี กังวานโกส กรรมการ
7.7 หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 กรรมการ

8. คณ ะกรรมการร ับลงทะเบ ียน  มีหน ้าท ี่ ร ับลงทะ เบ ียน น ัก เร ียนร ับ เก ีย รต ิบ ัต ร และร ับลงทะเบ ียน
ผู้ปกครอง-ผ ู้มาร่วมงาน ประกอบด้วย

8.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ
8.2 ครูพ ิมพ์ลภัสร์ จันทร์ติ'ะ กรรมการ
8.3 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
8.4 ครูเจริญศรี ศรีจ ันทร์ดร กรรมการ
8.5 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ

9. คณะกรรมการวจนพิธีกรรม มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจัดวจนพิธีกรรม ประกอบด้วย
9.1 มาสเตอร์จ ิรฐาวัตร ฉ ัตรบรรยงค์ ประธานกรรมการ
9.2 ครูศติน ดาวดี รองประธานกรรมการ

/ 9.3 ครูก ัสรา
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9.3 ครูก ัสรา พงพิศ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธ ต๊ะต้อง1ใจ กรรมการ
9.5 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินทร์มิตร กรรมการ
9.6 มาสเตอร์พลีษฐ์ โภคินรัฒนดิษฐ์ กรรมการ
9.7 มาสเตอร์ณ ัฐรัฒน้ ซนะดืก กรรมการ
9.8 คณะนักเรียนดิลปัดนตรี กรรมการ

10. คณะกรรมการพิธ ีการ -  พิธีกร มีหน้าที่ จ ัดทำกำหนดการ แกซ ้อมน ักเร ียนเข ้าร ับเก ียรต ิบ ัตร กำกับ 
การดำเนินงานตามลำดับพิธีการ อ่านรายธีอนักเรียนเข้ารับเกียรติบ ัตรจากประธานในพิธี ประกอบด้วย

10.1 ครูรันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
10.2 ครูณ้ฐ์ซยา พอพิณ รองประธานกรรมการ
10.3 ครูศดิธร คำวินิจ กรรมการ
10.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
10.5 ครูดวงมณี

( น /  ^

ดำปาแลว
( น /  ช '

กรรมการ
10.6 ครูทีบทม ขุมทรัพยํ กรรมการ
10.7 ครูสุภาวดิ คาดวงฤทธิ กรรมการ

11. คณะกรรมการป ัจฉ ิมน ิเทศน ักเร ียนระด ับช ั้น ม.6 มีหน้าที่ จ ัดทำกำหนดการ ประสานการดำเน ิน 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศกับผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

11.1 ครูนงลักษณี ดำไทย ประธานกรรมการ
11.2 ครูรัชนี ชำนาญรบ รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการ
11.4 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
11.5 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน กรรมการ
11.6 ครูประจำชั้น ม. 4--6 ทุกท่าน กรรมการ

12. คณะกรรมการตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่ ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียม วางแผนจัดที่น ั่งของนักเรียน 
โต ๊ะเก ้าอ ี้ของประธานในพ ิธ ี คณะครู ผ ู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน พร้อมท ั้งตกแต ่งเวท ี สถานที่ให ้เหมาะสม 
ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอรัส ุวรรณ
12.2 มาสเตอร์อานนที
12.3 ครูเดือนเพ็ญ
1 2 . 4  ม า ส เ ต อ ร ์ม ง ค ล ด ัก ด

12.5 พนักงานโรงเรียน

อินทรธิต 
อินนันที 
ตากันทะ 
ใหม่จันทร์แดง

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

/ 13. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ
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13. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำงบประมาณ 
ควบคุมค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแผนงาน ประกอบด้วย

13.1 ครูคดีธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
13.2 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
13.3 ครูโนริโกะ โอขิ กรรมการ

14. คณะกรรมการโส ต ท ัศนปกรณ ์ฯ มีหน้าที่ จ ัด เตร ียม เคร ื่องเส ียง ควบค ุมด ูแลเคร ื่องเส ียงตลอด
กิจกรรมและบันทึกภาพ บันทึกวีดีท ัศน์ ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร้ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน รองประธานกรรมการ
14.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ
14.4 มาสเตอร์ส ุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
14.5 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ

15. คณะกรรมการประซาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประซาสัมพันธ์ก ิจกรรม ประกาศเสียงตามสาย
บันทึกภาพการจัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเว์บใซค์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

15.1 ครูภูริ'ชา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
15.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
15.3 มาสเตอร์ร ังสรรค ์ พรพัฒนา กรรมการ
15.4 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1-6 กรรมการ
15.5 ครูประจำชั้น ม. 1-6 กรรมการ

16. คณะกรรมการจดเลยง มหน้าทิ จดเตรยมอาหารวางและดูแลการจดเลยงผูมารวมงาน บระกอบดวย
16.1 ครูชนกกร โซยวงค์ดำ ประธานกรรมการ
16.2 ครูส ุทธิฉ ันท์ คุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
16.3 ครูเยาวลักษณ์ เลิศธิติกล กรรมการ
16.4 ครูส ุพรรณ ี สายนำทาน กรรมการ
16.5 พนักงานโภชนาการ กรรมการ

17. คณะกรรมการจราจร มีหน้าที่ อำนวยความส ะดวกเกี่ยวกับสถานที่จอดรถและการจราจรให้กับ
ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย

17.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงค์ ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์ธ ัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
1 7 . 3  พ น ัก ง า น ร ัก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ก ร ร ม ก า ร

18. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรปผลการดำเนินงาน และ
จัดทำแฬมสรุปงานให้เรียบร้อย ประกอบด้วย

18.1 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ ประธานกรรมการ
/ 18.2 ครูสมรัก
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18.2 ครูสมรัก ปริย'วาที รองประธานกรรมการ
18.3 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
18.4 ครูโนรีโกะ โอใ! กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่โด ้รับการแต่งตั้งปฏิบ ัต ิด ้วยความรับผิดชอบ และดำเนินการทุกขั้นตอนให้สำเรีจ 
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ตั้ง ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


