
คำสง โรงเร ียนมงฟอเตว ิทยาล ัย  
ท่ี ฯ, / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานสิงแวดล้อม ประจำป ีการส ืกษา 2561

ด ้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย โดยฝ ่ายก ิจการน ัก เร ียน  ใด ้กำหนดจัดก ิจกรรมวันส ิงแวดล ้อม 
ประจำปีการสิกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์พัฒนาคุณภาพสิงแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมโปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ท ี่วางโว้ จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการท ี่ปรึกษา มีหน้าท่ี ให้ดำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ

2. คณะกรรมการดำเน ินงานสิงแวดล้อม มีหน้าท่ี จัดเตรียมงาน ดำเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ 
ฝ ่ายต ่าง คุ ให้ดำแนะนำ คำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนเพ ื่อจัดก ิจกรรมสิงแวดล้อมให้เป ็นโปด้วย 
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางโว้ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์บุญเพ่ง เถระ ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง รองประธานกรรมการ
2.3 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
2.4 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
2.5 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
2.6 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
2.7 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
2.8 ครูธันย์ณภัทร วร,กัฏ กรรมการ
2.9 มาสเตอร์พิชัตชัย สุภาจีน กรรมการ
2.10 มาสเตอร์มงคลดักดี้ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
2.11 -ะะ^ 6 0 กรรมการครูเดอนเพญ ตากันทะ
2.12 ครูธีริศรา คำสิทธี้ กรรมการ
2.13 ประธานคณะกรรมการทุกฝ่าย กรรมการ
2.14 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 -  6 และ กรรมการ
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3. คณะกรรมการ 8เ9 ต 6 0กเก9 007 มีหน้าท่ี จัดเตรียมนักเรียน ทำความเข้าใจ นักเรียน ครู และแบ่งโซน 
ความรับผิดชอบของนักเรียนโนระดับชั้นของตนเอง และดูแลความเรียบร้อยในขณะปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

3.1 วันอังคารที่ 5 มิถ ุนายน 2561
3.1.1 ครูนงลักษณ์ คำโทย ประธานกรรมการ
3.1.2 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา รองประธานกรรมการ
3.1.3 ครูประจำชั้น ม.2 และ ม.6 กรรมการ

3.2 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
3.2.1 มาสเตอร์ปิยะ โชยอ้าย ประธานกรรมการ
3.2.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสถุล รองประธานกรรมการ
3.2.3 ครูประจำชั้น ม.1 และ ม.4 กรรมการ

3.3 วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
3.3.1 ครู'รัชนิ ชำนาญรบ ประธานกรรมการ
3.3.2 มาสเตอร์โผท ชัยนำ รองประธานกรรมการ
3.3.3 ครูประจำชั้น ม.3 และ ม.5 กรรมการ

4. ค ณ ะก รรม ก ารจ ัด เต ร ีย ม อ ุป ก รณ ม์ีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ บัายโวนิล อ ุปกรณ์ เซ ่นถ ุงดำโม ้กวาด 
มีด จอบ และจัดนักการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทร!๒ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์อานนทํ อินนันทํ รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์มงคลคักที่ ใหม่จันทร์ดง กรรมการ
4.4 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
4.5 ครูพรพิโล สมาธิ กรรมการ
4.6 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
4.7 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน้ กรรมการ

5. ค ณ ะก รรม ก ารก ารแ ส ด งด น ต ร ี มีหน้าที่ จ ัดเตรียมและผิเกซ ้อมน ักเร ียนประสานเพ ื่อแสดงดนตรี
ในงานพิธีเปิด ประกอบด้วย

5.1 ครู'วิโล'วร'รณ ศรีอุตทา ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์คุกกิจ สุบินมิตร รองประธานกรรมการ
5.3 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะดิก กรรมการ
5.4 มาสเตอร์พสิษฐ์ โกดินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ
5.5 มาสเตอร์อัฬนี นกน้อย กรรมการ
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6. ค ณ ะกรรม การจ ัด เต ร ียม น าด ื่ม  มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเน ินงานจัดเตรียมนาดื่ม
บริเวณจัดงาน ประกอบด้วย

6.1 ครูชนกกร โชยวงคํคำ ประธานกรรมการ
6.2 ครูสุทธฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
6.3 พนักงานโรงอาหาร กรรมการ

7. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร อ อ ก ห น ัง ส ือ เช ัญ  มีหน้าที่ จ ัดทำหน ังส ือเช ้ญ แขกผ ู้ม ีเก ียรต ิ สมาคมผ ู้ปกครอง
สมาคมสีษย์เก่า ประธานชุมชนมงฟอร์ตวิลล่า ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
7.2 ครูกฤติมา ทิพรัง รองประธานกรรมการ
7.3 ครูนงณกัส สมณะ กรรมการ

8. ค ณ ะก รรม ก ารฝ ่ายงบ ป ร ะม าณ  มีหน้าที่ เบ ิกจ ่ายงบประมาณ เบ ิกจ ่ายเง ินสดย ่อย ระหว่างการ
จัดกิจกรรม จัดทำบัญ^รายรับ -- รายจ่าย และสรุปงบประมาณดำเนินการ ประกอบด้วย

8.1 ครูดวงมณี คำปาแลว ประธานกรรมการ
8.2 ครูศติธร ดันดุ รองประธานกรรมการ
8.3 ครูนงณกัส สมณะ กรรมการ

9. คณ ะกรรมการฝ ่ายโสตท ัศน ูปกรณ ์ มีหน้าที่ เตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร
นักดนตรี เพื่อให้การจัดเตรียมเครื่องเสียง ระบบโ'ฟฟ้า ให้อยู่ในความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ฤทธยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน รองประธานกรรมการ
9.3 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ

10.คณ ะกรรมการฝ ่ายวางแผน จ ัดโซ น การท ำก ิจกรรม มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายจัดเตรียมสถานที่
แบ่งโชนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม รองประธานกรรมการ
10.3 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 -  6 และ 5? กรรมการ
10.4 ครูประจำชั้น ม. 1 --  6 และ ค3 กรรมการ
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11. คณ ะกรรมการจ ัดเตร ียมความพร้อมน ักเร ียนเข ้าร ่วมก ิจกรรม มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน จัดทำแผนผังที่นั่ง จ ัดเตรียมนักเรียนเข้าแถวเน ้นยํ้าความเป ็นระเบ ียบเร ียบร้อยและดูแลความ 
เรียบร้อยทั่วไป ประกอบด้วย

11.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธานกรรมการ
11.3 หัวหน้าระผับชั้น ม. 1 -  6 และ กรรมการ
11.4 ครูประจำชั้นม. 1 -  6 และ กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝ ่ายต ้อนร ับ มีหน้าที่ ต้อนรับปร:ะธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ สมาคมผู้ปกครอง สมาคม
คิษย์เก่า จนเสร็จสินพิธี ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
12.2มาสเตอร์สุวรรณ อินทรช่ต รองประธานกรรมการ
12.3ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
12.4มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สถุล กรรมการ
12.5ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
12.6ครูศคิธร คำวินิจ กรรมการ
12.7มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

13. คณะกรรมการฝ ่ายพ ิธ ีกร / พ ิธ ีการ มีหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ ให้คำแนะนำ/ จัดทำกำหนดการ
จัดงาน และเป็นพิธีกรดำเนินรายการบนเวทีบริเวณลานจามจุรแีละดำเนินการในการจัดกิจการให้เรียบร้อย
ตามกำหนดการ ประกอบด้วย

13.1 วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561
13.1.1 ครูอริญซย์ ชัยปริพรรห้ ประธานกรรมการ
13.1.2 ครูซฏาพร สมนาม รองประธานกรรมการ
13.1.3 ครูวรัทยา หม่ันน่ัง กรรมการ

13.2 วันศุกรท่ี์ 10 สิงหาคม 2561
13.2.1 ครูหับทีมขุมทรัพย์ ประธานกรรมการ
13.2.2 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธึ๋ รองประธานกรรมการ
13.2.3 ครูสายสุนีย์ คิดชัย กรรมการ

13.3 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561
13.3.1 ครูถ!ฐชยา พอพิน ประธานกรรมการ
13.3.2 มาสเตอร์กิติผักดี้ จันกัน รองประธานกรรมการ
13.2.3 ครูคิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์ กรรมการ
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14. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ ่าย ป ร ะ ซ าล ้ม พั'นธ์ มีหน้าที ประซาส ัมพ ันธ์ก ิจกรรม ป ระกาศ เล ียงต าม ส าย 
บันทึกภาพการจัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเร็บโซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

14.1 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา รองประธานกรรมการ
14.3มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ
14.4หัวหน้าระดับซั้นทุกระดับช้ัน กรรมการ
14.5 ครูประจำชั้นทุกคน กรรมการ

15. คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล มีหน้าท่ี ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรุปผลการประเมิน ส่งให้ 
ฝ่าย'จัดทำแฟ้มและสรุปงาน ประกอบด้วย

15.1 ครูดาริษา แสงสินธ์ ประธานกรรมการ
15.2 ครูธีริศรา ดำสิทธ์ รองประธานกรรมการ
15.3 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ
15.4 มาสเตอร์ปริญญา นถุประชา กรรมการ
15.5 มาสเตอร์ผโท ชัยนำ กรรมการ
15.6 มาสเตอรอ์ยะ โชยอ้าย กรรมการ
15.7 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการ
15.8 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการ
15.9 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ

16 คณ ะกรรมการฝ ่ายจ ัดทำแฟ ้ม ลรุปงาน มีหน้าท่ี รวบรวมเอกสาร รูปภาพที่เกี่ยวข้อง และเอกสารทุก 
อย่างโดย จัดทำเป็นรูปเล่ม ให้เร ียบร้อย และสรุปงาน ส่งให้กรรมการดำเนินงานหลังเสร็จสินกิจกรรม 
ประกอบด้วย

16.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธานกรรมการ
16.2 ครูดวงมณี คำป่าแลว รองประธานกรรมการ
16.3 มาสเตอร์ธัชธ'าริน หมวกทอง กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่โด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและดำเนินการทุกชั้นตอน 
ให้เสร็จสินและเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

ส่ัง ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


