
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 9 2 /  2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนขั้นมัธยมคืกษาปีที่ 6 ป ีการคืกษา 2561

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับขั้นมัธยมสืกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
ในวันอาท ิตย ์ท ี่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว ่างเวลา 08 .00  -  13 .30 น. ณ หอประชุม 51. ]๐56เวเา โรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย เพื่อให้พิธีดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. แนวปฏิบัติพิธีมอบวุฒิบัตร

1.1 การลงเวลาทำงาน

คณะครูระดับขั้น /  ฝ่าย ลงเวลาทำงาน
เวลามา เวลากลับ

คณะครูระดับขั้น ม. 4 และคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ก่อน 08.00 น. หลัง 13.30 น.
คณะครูระดับขั้น ม. 5 และ ม. 6 ก่อน 06.00 น. หลัง 12.00 น.
คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก ก่อน 06.30 น. หลัง 13.30 น.
คณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ก่อน 08.00 น. หลัง 13.30 น.

1.2 การแต่งกาย
คณะครูระดับขั้น /  ฝ่าย การแต่งกาย

* คณะครูร่วมบริหาร
* ครูระดับขั้น ม. 4 -  ม. 6
* คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับภาคพิธีการ 
บนหอประชุม 51. -)๐56|วเา

* ครูขาย
สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว เน็คไทสีแดง และสวมชุดครุยทับ
* ครูหญิง

สวมชุดวันอังคารและสวมชุดครุยทับ
คณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ สวมเส้ือ รเว๐!'!5 0ลท ั61 (สีนํ้าเงิน) 

กางเกงสีดำ ทรงสุภาพ

1.3 การลงทะเบียนรับชุดครุย
- คณะครูระดับขั้น ม.5 รับลงทะเบียนนักเรียน ม.6 พร้อมทั้งแจกชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน และแจก 

บัตรแทนใบเสร็จรับเงิน ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 06.00-07.00 น. ณ ลานสงบวิถี และลานหัตถา 
พิภพ

1.4 การคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน
- คณะครูระดับขั้น ม.4 รับคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน เวลา 11.00 น. -13.30 น. ณ โรงอาหาร

1.5 การแต่งกายของนักเรียนระดับขั้น ม. 6
-นักเรียนชาย ตัดผมรองทรงสูง ไม่ย้อมสีผม สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ติดกระดุมคอปกเสื้อ ผูกเนคไทสี 

แดง กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำ เข็มขัดของโรงเรียน ถุงเท้าสิดำ รองเท้าหนังสีดำของโรงเรียน สวมครุยทับ

/  -นักเรียนหญิง
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■ นักเรียนหญิง รวบผม ผูกโบสีขาวให้เรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมของ 
โรงเรียนที่คอปกเสื้อ กระโปรงสีดำ (ยาวระดับเข่า) เข็มขัดของโรงเรียน สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย (สูงไม่เกิน 
2 น้ิว) สวมครุยทับ

-น ักเร ียนชายและน ักเร ียนหญ ิง ต้องไม่สวมเครื่องประดับใด  ๆ อาทิ ตุ้มหู แหวน กำไล สายรัดข้อมือ
เป็นต้น

1.6 การถ่ายรูปและการเดินแถวขึ้นหอประชุม ร*. 1๐56|วเา ของนักเรียนระดับชิ้น ม. 6
- การถ่ายรูปหมู่ เวลา 07.00 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนหญิง บริเวณ'ใต้อาคารอัลเ,บิรีต และจัดแถว 

นักเรียนขาย บริเวณใต้อาคารเซราทิเน เข้าแถวเรียงตามลำดับช่วงความสูง-ตํ่าที่กำหนด
- การเดินแถวขึ้นหอประชุม เวลา 08.30 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนดีเด่น บริเวณใต้อาคารเซราพิเน 

และนักเรียนรับวุฒิบัตร บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต เพื่อแจกบัตรคิวและนำนักเรียนเดินแถวขึ้นหอประชุม ร*. 1056(3*1

1.7 การต้อนรับแขกรับเชิญ
- คณะกรรมการฝ่ายต ้อนรับและคณะครูผ ู้'ร ่วมบริหาร ร ่วมกันต้อนรับผู้ปกครอง ณ ห้องรับรองบน 

หอประชุม ร*. 1056|ว*1

2. คณะกรรมการที่'ปรึกษา มหีน้าที่ อำนวยการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ แก่กรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
2.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ ประธานกรรมการ
2.2 ภราดาศราวุธ ยุซมภู รองประธาน
2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

3. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่การเตรียมงานจน 
เสร็จพิธี ประกอบด้วย

3.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
3.2 ครูอัญชลี เตรียาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
3.3 ครูศศิธร ตันดุ กรรมการ
3.4 ครู่วิซุดา งามแว่น กรรมการ
3.5 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
3.6 มาสเตอร์ปิยะ ไชยอ้าย กรรมการ
3.7 ครูรัซนิ ชำนาญรบ กรรมการ
3.8 ครูณ์ฐซยา พอพิน กรรมการ
3.9 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
3.10 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ กรรมการ
3.11 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ กรรมการ
3.12 ครูทัศนิย์พร สุขโชติ กรรมการ
3.13 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
3.14 มาสเตอร์ไชยวัฒนํ บุญเลิศ กรรมการ
3.15 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
3.16 ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ กรรมการ
3.17 มาสเตอร์มงคลศักดี้ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ

/  3.18 ครศสิน
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3.18 ครูศศิน ดาวดี กรรมการ
3.19 ครูสุพรรณี สายนำทาน กรรมการ
3.20 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
3.21 มาสเตอร์พซร ชัยสงคราม กรรมการ
3.22 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมีตร์ กรรมการ
3.23 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ กรรมการ
3.24 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ

4. คณ ะกรรมการฝ ่ายการเง ิน  มีหน้าที่ ร ับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ จ ัดห ำบ ัฌ ข ีรายร ับ -รายจ ่าย พร้อมสรปส่ง
คณะกรรมการดำเนินงาน รับชำระเงินค่าเช่า ค่าประกันชุดครุย พิมพ์ใบแทนใบเสร็จรับเงินค่าเทอม และคืนเงินค่าประกัน
ชุดครุย ประกอบด้วย

4.1 ครูศศิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม รองประธานกรรมการ (ม.6/1)
4.3 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ (ม.6/2)
4.4 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ (ม.6/3)
4.5 ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ (ม.6/4)
4.6 ครูสุภาวดี กัญจนะพิพัฒน์ กรรมการ (ม.6/5)
4.7 มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล กรรมการ (ม.6/6)
4.8 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย กรรมการ (ม.6/7)
4.9 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ กรรมการ (ม.6/8)
4.10 ครูธมณ วสุวัต กรรมการ (ม.6/9)
4.11 ครูโนริโกะ โอซิ กรรมการ (ม.6/10)
4.12 ครูญาดา กะราม กรรมการ (ม.6/11)
4.13 มาสเตอร์ธิระพงษ์ มณิวรรณ กรรมการ (ม.6/12)
4.14 มาสเตอร์คักดิ้'บดินทร์ กันมะโน กรรมการและเลขานุการ (ม.6/4-6)

5. คณะกรรมการฝ่ายคัด เลือกนักเรียนดีเด่น มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นตามเกณฑ์ ที่กำหนดในแต่ละประเภท
ประกอบด้วย

5.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
5.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
5.3 ครูทัศนีย์พร สุขโชติ กรรมการ
5.4 ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ

(หลักสูตรปกติและ ^ )
5.5 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ ่ายจ ัดพิมพ์เกียรติบ ัตร /  วฒ ิบัตร มีหน้าที่ ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของวฒิบัตร เกียรติบัตร
จัดพิมพ์รายซื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรแล ะนักเรียนดีเด่นทุกประเภทให้ถูกต้อง ประกอบด้วย

6.1 ครู่วิชุดา งามแว่น ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์กุลภาค วิชา รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ กรรมการ
6.4 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการและเลขานุการ

/  7. คณะกรรมการฝายจัดหำสูจิบัตร
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7. คณ ะกรรมการฝายจ ัดทำส ูจ ิบ ัตร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ออกแบบและประสานงานกับโรงพิมพ์ในการ 
จัดทำสูจิบัตร เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
7.2 ครูนงนภัส สมณะ รองประธานกรรมการ
7.3 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการและเลขานุการ

8. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนและแจกขดครูยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียน พร้อมทั้งแจกชุดครุย 
เหรียญตราโรงเรียน ครูลงซื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินและแจกบัตรให้นักเรียน ณ ลานสงบวิถี และลานหัตถาพิภพ 
ประกอบด้วย

8.1 ครูรัซนี ชำนาญรบ
8.2 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล
8.3 ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

(หลักสูตรปกติและ 5?)

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ

8.4 ครูนิตยา บุญตัน กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมการฝายรับคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าที่ รับคืนและตรวจสภาพ ความเรียบร้อยของชุดครุย 
และเหรียญตราโรงเรียน และครูลงซื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินแล้วส่งคืนบัตรให้นักเรียน ณ บริเวณโรงอาหาร ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ปียะ ไชยอ้าย ประธานกรรมการ
9.2 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง รองประธานกรรมการ
9.3 ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ

(หลักสูตรปกติและ ^?)
9.4 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการและเลขานุการ

10. คณะกรรมการฝายพิธีกร พ ิธีการ และอ่านรายชื่อน ักเร ียน มีหน้าที่ ดำเนินรายการตามกำหนดการและอ่านรายซื่อ 
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น /  วุฒิบัตร ประกอบด้วย

10.1 ครูณัฐซยา พอพิน ประธานกรรมการ
10.2 ครูชฎาพร สมนาม รองประธานกรรมการ
10.3 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
10.5 ครูทัศนิย์พร สุขโชติ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร /  วฒิบัตร มีหน้าที่ จัดเตรียมและตรวจเช็ค ความถกต้คงเรียนร้อยของเกียรติ
1 /  วุฒิบัตร แจกให้นักเรียนก่อนวันรับจริง และเตรียมแฟ้มวุฒิบัตร เพื่อให้ประธานแจกในพิธี ประกอบด้วย

11.1 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว ประธานกรรมการ
11.2 ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ รองประธานกรรมการ
11.3 ครู่วิชุดา งามแว่น กรรมการ
11.4 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ
11.5 ครูประภาศรี ทาชุน กรรมการ
11.6. มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
11.7 มาสเตอร์เอนก โชคคิรีวุฒิกุล กรรมการ
11.8 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ กรรมการ
11.9 ครชนิดา ชัยชนะ กรรมการ

/  11.10 ครูอริญซย์
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11.10 ครูอริญซย์ ชัยปริพรรห์ กรรมการ
11.11 ครู่วีริสา หิรัญไพศาล กรรมการ
11.12 ม.กุลภาค วิชา กรรมการและเลขานุการ

12. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมความพร้อมและซักซ้อมนักเรียนที่เข้ารับวุฒิบัตรและเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดนักเรียนเข้าสู่
พิธีการ ซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้ารับเกียรติบัตร /  วุฒิบัตร ประกอบด้วย

12.1 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ ประธานกรรมการ
12.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
12.3 ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด กรรมการ
12.4 ครูชนิดา ชัยชนะ กรรมการ
12.5 มาสเตอร์เอนก โชคคิริวุฒิกุล กรรมการ
12.6 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
12.7 มาสเตอร์คุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการ
12.8 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ กรรมการ
12.9 ครูศรีพรรณ บิญญายศ กรรมการ
12.10 ครูอริญซย์ ชัยปริพรรหิ กรรมการ
12.11 ครูภคอร เตซะดำรงธรรม กรรมการ
12.12 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
12.13 ครู่วีริสา หิรัญไพศาล กรรมการ
12.14 ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ

(หลักสูตรปกติและ ธ?)
12.15 ครูชฎาพร สมนาม กรรมการและเลขานุการ

13. คณะกรรมการฝ่ายจัดน ักเรียนเข ้านั่งประจำที่ มีหน้าที่ เรียกแถวนักเรียน จัดนักเรียนเข้านั่งประจำที่ ตรวจเช็คความ
เร ียบร้อย เคร ื่องแต ่งกาย ทรงผมนักเร ียน ประจำแถวท ี่ร ับผ ิดชอบ ณ บริเวณใต ้อาคารเซราพ ิน ใต ้อาคารอ ัลเบ ิร ์ต
และหอประชุม 51. ]๐56|ว1า ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์นะโรดม อินทะบิน รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอร์กุลภาค วิชา กรรมการ
13.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
13.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
13.6 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
13.7 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการ
13.8 มาสเตอร์เอนก โซคศึรีวุฒิกุล กรรมการ
13.9 ครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(หลักสูตรปกติและ เ̂3) กรรมการ
13.10 มาสเตอร์เมธาสิทธิ้ สฃประซาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

/  14. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมขุดครุย
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14. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมขุดครุย มีหน้าที่ กำหนดขนาดชุดครุยให้กับนักเรียน ดูแลการติดปัายซื่อนักเรียนบนไม้ 
แขวนเส้ือ และดูแลการจัดเรียงชุดครุยตามลำดับเลขที่และห้องเรียน แล้วนำมาเก็บไว้ ณ ห้องประชุมเซราพิน (ห้องโสตฯ 1)
ภายในเย็นของวันศุกร์ ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

14.1 ครูทัศนีย์พร สุขโซติ ประธานกรรมการ
14.2 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร รองประธานกรรมการ
14.3 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
14.4 ครูประจำขั้นระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ

(หลักสูตรปกติและ 6?)
14.5 ครูประภาศรี ทาชุน กรรมการและเลขานุการ

15. คณะกรรมการฝายเก ็บคืนขุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าที่ ดูแลประสานงานการรับชุดครุยและเหรียญตรา 
โรงเรียนร่วมกับคณธครู ม.4 และตรวจเช็ค ประเมินค่าเสียหายหลังจากการรับมอบคืนชุดครุย พร้อมทั้งจัดเก็บชุดครุยและ 
เหรียญตราโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประกอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ประธานกรรมการ
15.2 ครูรสรินทร์ รตนประภา รองประธานกรรมการ
15.3 มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
15.4 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

16. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผ้ปกครองและแจกสจิบัตร มีหน้าที่ 
นั่งประจำที่ตามที่จัดไวให้ ณ หอประชุม 51. .เ056|วเา ประกอบด้วย

แจกสูจิบัตรให้ผู้ปกครอง ต้อนรับ และเซิญผู้ปกครองเข้า

16.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
16.2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธานกรรมการ
16.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
16.4 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
16.5 ครูพุทธซาด โอคอนเนอร์ กรรมการ
16.6 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

17. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผ ้ม เีกียรติ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผ้มีเกียรติ เซิณแขกผ้มีเกียรติเข้านั่งประจำที่ตามที่จัดไว้
ให้ ณ หอประชุม 51. -เ056|วเา ประกอบด้วย

17.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์ไซยวัฒน์ บุญเลิศ รองประธานกรรมการ
17.3 ครูดาริษา แสงสินธ์ กรรมการ
17.4 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
17.5 มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน กรรมการ
17.6 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
17.7 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
17.8 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการและเลขานุการ

18 คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ บันท ึกภาพ บันทึกวีคืทัศน่ และ'ประ'ซาสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคมระบบ
เสียง นันทิกวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดพิธี ประกอบด้วย

18.1 มาสเตอร์ฤทธียา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
18.2 ครูภูรี'ซา จันทร์ดี รองประธานกรรมการ
18.3 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล กรรมการ

/1 8 .4  มาสเตอรํธราดร
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18.4 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
18.5 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
18.6 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน กรรมการและเลขานุการ

19. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิณแขกผ้มีเกียรติ มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญแขกผ้มีเกียรติมาร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย
19.1 ครูกฤติมา ทิพวัง ประธานกรรมการ
19.2 ครูนงนภัส สมณะ รองประธานกรรมการ
19.3 ครูวรพิซซา ยาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

20. คณ ะกรรมการฝ ่ายจ ัด เตร ียมอาห าร-น ํ้าด ื่ม  มีหน้าที่ จ ัดเตร ียมอาหารว ่างสำหรับแขกผ ู้ม ีเก ียรต ิ ณ ห้องรับรอง
หอประชุม รบ ,]๐56[วเา บริการนํ้าดื่มแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ บริเวณโรงอาหาร และอาหารเข้า-อาหารกลางวัน 
แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

20.1 ครูชนกกร ไซยวงค์คำ ประธานกรรมการ
20.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
20.3 พนักงานโภชนาการ กรรมการ

21. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งเวที มีหน้าที่ จัดทำป็ายข้อความ ตกแต่งเวที จัดซุ้มดอกไม้ พานดอกไม้ พาน 
ธูปเทียน และเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก ้าอ ี้ บริเวณพิธีให้เพียงพอและเรียบร้อย ซุ้มแสดงความยินดีสำหรับการบันทึกภาพของ 
นักเรียนและผู้ปกครอง และจัดบอร์ดนักเรียนที่ได้รับโล่ ประกอบด้วย

21.1 มาสเตอร์มงคลศักดึ๋ ใหม่จันทร์แดง ประธานกรรมการ
21.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ รองประธานกรรมการ
21.3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
21.4 ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ กรรมการ
21.5 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ
21.6 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
21.7 ครู'พัชรี กังวานไกล กรรมการ
21.8 มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย์ กรรมการ
21.9 นักการของโรงเรียน กรรมการ
21.10 มาสเตอร์ญาณิน ศิรีไพศาลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

22. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่าย มีหน้าที่ จัดทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับผ้ปกครองและนักเรียน
ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย

22.1 ครูศศิน ดาวดี ประธานกรรมการ
22.2 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร รองประธานกรรมการ
22.3 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ
22.4 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการและเลขานุการ

23. คณ ะกรรมการฝ ่ายจำหน ่ายของท ี่ระล ึก มีหน้าที่ จำหน่ายของที่ระลึกให้ก ับผ ้ปกครองและนักเร ียนที่มาร่วมงาน
ประกอบด้วย

23.1 ครูสุพรรณี สายนำทาน ประธานกรรมการ
23.2 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล รองประธานกรรมการ
23.3 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว กรร่มการ
23.4 มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ

/  23.5 ครูพวงไพร
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23.5 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ
23.6 ครูปาณัฐริล คุณคำจัน กรรมการ
23.7 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
23.8 ครูธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการ
23.9 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ
23.10 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธี้ ต๊ะด้องใจ กรรมการ
23.11 มาสเตอร์ณัฐพล ปาละมีธง กรรมการ
23.12 ครูซัซฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
23.13 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดี้ กรรมการ
23.14 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
23.15 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
23.16 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการและเลขานุการ

24. คณกรรมการฝ่ายเตรียมขบวนแห่ มีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนเพื่อถือไม้กางเขน และเครื่องประกอบพิธีเพื่อนำประธานใน
พิธีเข้าสู่บริเวณพิธี ฯ ประกอบด้วย

24.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒนํ ฉัตรบรรยงคํ ประธานกรรมการ
24.2 ครูศศิน ดาวดี รองประธานกรรมการ
24.3 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิก กรรมการ
24.4 ครูภัสรา พงษ์พิศ กรรมการและเลขานุการ

25. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมขบวนธง มีหน้าที่ ประสาน จัดเตรียมนักเรียนพร้อมธงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไปยืนเข้าแถว
ถือธง รับประธานในพิธีบนหอประขุม 51. 1๐56|วเา และจัดเตรียมนักเรียนถือธงเกียรติยศ เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ลอดซุ้ม
บริเวณด้านล่างหอประขุม 51. -)(ว56|วเา ประกอบด้วย

25.1 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม ประธานกรรมการ
25.2 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี รองประธานกรรมการ
25.3 มาสเตอร์ธัฃธารีน หมวกทอง กรรมการและเลขานุการ

26. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมวงตริยางค์-วงประสานเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมในการนำวงร่วมบรรเลงตลอดพิธี
โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย

26.1 มาสเตอร์ธวัช'ชัย แย้มสำรวล ประธานกรรมการ
26.2 มาสเตอร์พิพัฒน่ ทักษอุดม รองประธานกรรมการ
26.3 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
26.4 มาสเตอร์ขุมพล ซาญณรงค์ กรรมการ
26.5 ครูกนก ทรรทรานนท์ กรรมการ
26.6 มาสเตอร์พงศกร สุขบุญสิงห์ กรรมการ
26.7 มาสเตอร์พีรพัฒน์ ประกอบกิจ กรรมการและเลขานุการ

27. คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินก ิจกรรม มีหน้าที่ สร้างแบบประ เมินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน
กิจกรรม ประกอบด้วย

27.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
27.2 ครูจิดาภา ขัยสงคราม รองประธานกรรมการ
27.3 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
27.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
27.5 ครูธีริศรา คำสิทิธิ๋ กรรมการและเลขานุการ

/  28. คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบร้อย
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28. คณะกรรมการฝายดูแลความเรียบร้อย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยด้านจราจร รักษาความปลอดภัย อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย

28.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
28.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน รองประธานกรรมการ
28.3 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญฌู กรรมการ
28.4 มาสเตอร์ธัชราริน หมวกทอง กรรมการ
28.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ
28.6 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา กรรมการและเลขานุการ

29. คณะกรรมการฝายทำแฟ ้มลรุปงาน มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายที่เก ี่ยวข้อง เพื่อทำแฟ้มสรุปงาน และนำส่งประธาน 
ดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย

29.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
29.2 ครูอัญซลี เตริยาภิรมย์ รองประธานกรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ส่ัง ณ วันท่ี 18 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2562

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



กำหนดการวันซ้อมรับวุฒ ิบ ัตร
พิธ ีมอบวุฒ ิบ ัตรนักเรียนขั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 6 ป ีการศ ึกษา 2561  

วันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประขุม 51. -)๐56|วก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา 07.50 น.
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ใต้อาคารอัลเบิร์ต
ช้ีแจงแนวปฏิบัติ โดย ครูนงลักษณ์ คำไทย หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ตรวจความถูกต้องของเครื่องแต่งกายนักเรียน โดย คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ตรวจทรงผมนักเรียนขายและหญิง โดย ม.ภูมิ แพทย์คดี, ม.เสถียร ช่างเงิน, ม.นิรันดร์พงค์ ลากตา,
และครูนงลักษณ์ คำไทย
ช้ีแจงและ'ฝิกซ้อมการเข้าแถวเรียงตามลำดับความสูง โดยนักเรียนชายจัดแถวเรียงตามลำดับความสูง
ใต้อาคารเซราทิเน และนักเรียนหญิงจัดแถวเรียงตามความสูงใต้อาคารเรียนอัลเบิร์ต
ช้ีแจงและ'ฝืกซ้อมการจัดแถวเรียงตามลำดับข้ึนรับ โดยแยกนักเรียนท่ีข้ึนรับเกียรติบัตรเข้าแถวท่ีใต้อาคารเซราพิน
และนักเรียนท่ีช้ีนรับวุฒิบัตร เข้าแถวท่ีใต้อาคารอัลเบิร์ต
คณะครู ม.6 ตรวจเช็คข่ือนักเรียนในแถวให้ตรงกับลำดับท่ีช้ีนรับเกียรติบัตรวุฒิบัตรและ 
แจกบัตรคิวตามลำดับท่ีน่ัง แล้วส่งใบเช็คข่ือท่ี ครูนงลักษณ์ คำไทย หลังจากเสร็จส้ินการเช็คข่ือ 
นักเรียนเดินแถวข้ึนหอประขุม 51. -เ056|วเา และน่ังประจำท่ีตามลำดับบัตรคิวหมายเลขท่ีน่ัง 

ดำเนินการ?เกซ้อมตามลำดับพิธีการ (ครูณ'ฐชยา พอพิน และคณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแชกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ซมงฟอร์ต/คณะครูน่ังประจำท่ี)
ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ข้ึนสู่บนเวที 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลง ล̂โหัลโอ)
ประธานในพิธีจุดเทียนถวายสักการะนักบุญมงฟอร์ต
ประธานดำเนินงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นายจิตตวรัชญ์ วซิรธรย่ิงยศ กล่าวอำลาสถาบัน
พิธีครุสักการ (ทุกคนยืน/คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงปาเจรา)
ผู้แทนนักเรียน นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน 
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท

- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ประธานในพิธีพร้อมคณะครูช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแขกผู้มิเกียรติเดินลงเวที มายืนบริเวณทางเดินข้างท่ีน่ัง 

ของนักเรียนเพ่ือส่งและให้กำลังใจแก่นักเรียน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ซมงฟอร์ต)
สรุปภาพรวม ข้อเสนอแนะ



กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วันอาท ิตย์ท ี่ 10 ก ุมภาพันธ์ 2 5 6 2  ระหว ่างเวลา 0 8 .0 0 -1 0 .3 0  น.

ณ หอประขุม 51. 1๐56|วเา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา 06.00 -  07.00 น.
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลงทะเบียนพร้อมรับขุดครุย, เหรียญตราโรงเรียนและรับบัตรแทนใบเสร็จรับเงิน 
จากคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ณ ลานหัตถาพิภพและลานสงบวิถี
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าแถวเรียงตามลำดับความสูง-ต่ํา โดยนักเรียนขายเข้าแถวใต้อาคารเซราทิเน 
และนักเรียนหญิงเข้าแถว ใต้อาคารเรียนอัลเบีร์ต 

เวลา 07.45 -  08.15 น.
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บันทึกภาพร่วมกับคพะครูร่วมบริหารและคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

เวลา 08.15 -  09.00 น.
คณะผู้ปกครอง พร้อมกันบนห้องประขุม 51. ม่056|วเา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีรับเกียรติบัตรเข้าแถวใต้อาคารเซราทิเนและนักเรียนท่ีรับวุฒิบัตร เข้าแถวใต้ 
อาคารอัลเบีรีต รับบัตรคิวลำดับท่ีน่ังและเดินข้ึนหอประขุม 51. 1056(3เา นั่งประจำท่ีตามหมายเลขบัตรคิว 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลง แลกป ๐1 แ๐(วอ)

เวลา 09.00 -  10.00 น.
ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนั ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
คณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมารีซมงฟอรีต /  คณะครูน่ังประจำท่ี)
ขบวนแห่พร้อมประธานในพิธี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนั ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ข้ึนสู่บนเวที 
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลง ^ลกแลโอ)
ประธานในพิธีจุดเทียนถวายสักการะนักบุญมงฟอรีต
ประธานดำเนินงาน ครูนงลักษณ์ คำไทย กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นายจิตตวรัซญ์ วซิรธรย่ิงยศ กล่าวอำลาสถาบัน
พิธีครุลักการ (ทุกคนยืน/คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงปาเจรา)
ผู้แทนนักเรียน นำนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน 
ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมารีชมงฟอรีต 
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประธานในพิธีพร้อมคณะครูระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแขกผู้มีเกียรติเดินลงเวที มายืนบริเวณทางเดินข้างท่ีน่ัง 
ของนักเรียนเพ่ือยืนส่งและให้กำลังใจแก่นักเรียน (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมารีซมงฟอรีต)



แผนผังทีนัง

พิธ ีมอบวุฒ ิบ ัตรนักเรียนขั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 6 ป ีการศ ึกษ า 2561  
วันอาท ิตย์ท ี่ 10 ก ุมภาพันธ์ 2 5 6 2  ระหว ่างเวลา 0 8 .0 0 -1 0 .3 0  น. 

ณ หอประขุม 51. ] ๐ 56เวเ-า โรงเร ียนมงฟอร์ตวิทยาล ัย

ท่ีน่ังแขก 
รับเชิญ 
คณะครู 
ม.4-5-6 
ประมาณ 
60 คน

ท่ีน่ัง
ผู้ปกครอง

0

0 0 0 0 0 ๐ 0 0 0 0 0 0 ๐ — ~

0

นักเรียน ม. 6 จำนวน 300 คน
แถวท่ี 1 เก้าอ้ีจำนวน 20 ตัว
แถวท่ี 2 เก้าอ้ีจำนวน 20 ตัว
แถวท่ี 3
แถวท่ี 4
แถวท่ี 5
แถวท่ี 6
แถวท่ี 7
แถวท่ี 8
แถวท่ี 9
แถวท่ี 10
แถวท่ี 11
แถวท่ี 12
แถวท่ี 13
แถวท่ี 14
แถวท่ี 15

นักเรียน ม. 6 จำนวน 300 คน 0 รุจ

แถวท่ี 1 เก้าอ้ีจำนวน 20 ตัว
แถวท่ี 2 เก้าอ้ีจำนวน 20 ตัว
แถวท่ี 3
แถวท่ี 4
แถวท่ี 5
แถวท่ี 6
แถวท่ี 7
แถวท่ี 8
แถวท่ี 9
แถวท่ี 10
แถวท่ี 11
แถวท่ี 12
แถวท่ี 13
แถวท่ี 14
แถวท่ี 15

ท่ี-น่ังผ้'ปกครอง ท่ี,น่ังผ้'ปกครอง•น ‘น
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