คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
ที่ 82 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดงำนคริสต์มำส ปีกำรศึกษำ 2561
----------------------------ด้ ว ยโรงเรีย นมงฟอร์ต วิท ยาลั ย ได้ ก าหนดจั ด งานคริส ต์ ม าส ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในวั น ศุ ก ร์ที่ 21
ธันวาคม 2561 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาล
วันคริส ต์ม าส ให้นั กเรีย นได้ท ราบถึงประวัติความเป็ น มาของวัน คริส ต์มาส และเพื่อส่งเสริม การแสดงออกและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด งานดั ง กล่ า วด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.1 ภราดาศราวุธ
ยุชมภู
ประธานกรรมการ
1.2 คณะที่ปรึกษาผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
ประธานกรรมการ
2.2 ครูดวงมณี
คาป่าแลว
รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
กรรมการ
2.4 ครูดาริษา
แสงสินธุ์
กรรมการ
2.5 ครูรัชนี
ชานาญรบ
กรรมการ
2.6 มาสเตอร์สรพงษ์
สมธรรม
กรรมการ
2.7 ครูเจริญศรี
ศรีจันทร์ดร
กรรมการ
2.8 ครูศศิธร
ตันดุ
กรรมการ
2.9 ครูสุชาวดี
ยั่งยืน
กรรมการ
2.10 ครูทิพานันท์
แสงศรีจันทร์
กรรมการ
2.11 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
กรรมการ
2.12 ครูภูริชา
จันทร์ดี
กรรมการ
2.13 มาสเตอร์พพิ ัฒน์
ทักษะอุดม
กรรมการ
2.14 มาสเตอร์สุรชัย
แสนทอน
กรรมการ
2.15 ครูพวงไพร
สายสกล
กรรมการ
2.16 มาสเตอร์จริ ฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
กรรมการ
2.17 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง
กรรมการและเลขานุการ
/ 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์นักเรียน …………..

-23. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์นักเรียน มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานคริสต์มาส ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการจัดงาน ทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักเรียน ประกอบด้วย
3.1 มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์วรินทร
วสุวัต
รองประธานกรรมการ
3.3 มาสเตอร์ชนะชัย
ภมรชัยสกุล
กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ปริญญา นฤปชา
กรรมการ
3.5 มาสเตอร์ผไท
ชัยนา
กรรมการ
3.6 มาสเตอร์ปิยะ
ไชยอ้าย
กรรมการ
3.7 ครูรัชนี
ชานาญรบ
กรรมการ
3.8 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
3.9 ครูนงลักษณ์
คาไทย
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร – พิธีกร มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดทากาหนดการจัดงาน และเป็น
พิธีกรดาเนินรายการบนเวทีบ ริเวณลานจามจุ รี มีการแสดงละครของนักเรียนคาทอลิก การเปิดงานคริส ต์ม าส
และการจัดกิจกรรมของคณะครูกลุ่มสาระต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้ ประกอบด้วย
พิธีกำร - พิธีกร หลังจากเคารพธงชาติบริเวณลานจามจุรี มีวจนพิธีกรรม
4.1 ครูสุชาวดี
ยั่งยืน
ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
รองประธานกรรมการ
4.3 ครูจินตนา
เปีย่ มไชยวัฒน์
กรรมการ
4.4 ครูอริญชย์
ชัยปริพรรห์
กรรมการ
4.5 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
4.6 ครูงานอภิบาลและศาสนกิจ
กรรมการ
4.7 หัวหน้าระดับชั้นม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
4.8 ครูประจาชั้นม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
4.9 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจัดงาน และรวบรวมเงินรายได้จากการ
จัดงาน เงินสนับสนุน และเงินโบนัสของครูทั้งหมด ประกอบด้วย
5.1 ครูศศิธร
ตันดุ
ประธานกรรมการ
5.2 ครูสุภาวดี
ณ นคร
รองประธานกรรมการ
5.3 ครูเกษรินทร์
กะณะ
กรรมการ
5.4 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม
กรรมการ
5.5 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำและจำหน่ำยบัตรเล่นเกม มีหน้าที่ ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง และจาหน่ายบัตรเล่น
เกมการละเล่นให้แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย
6.1 ครูดวงมณี
คาป่าแลว
ประธานกรรมการ
6.2 ครูรัชนี
ชานาญรบ
รองประธานกรรมการ
/ 6.3 หัวหน้าระดับชั้น …………

-36.3 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP กรรมการ
6.4 ครูประจาชั้น ม.1 – ม.6 และ EP
กรรมการ
6.5 มาสเตอร์ฤทธิยา
ศรีสวนจิก
กรรมการ
6.6 ครูกฤติมา
ทิพวัง
กรรมการ
6.7 ครูนงนภัส
สมณะ
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของรำงวัล มีห น้าที่ ประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน เพื่อขอสนั บสนุนของรางวัล
สาหรับเกมการละเล่น ประกอบด้วย
7.1 มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ไชยวัฒน์
บุญเลิศ
รองประธานกรรมการ
7.3 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ประสงค์
สุทา
กรรมการ
7.5 ครูชนกกร
ไชยวงค์คา
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรฝ่ ำ ยเกมวั ด ดวง มี ห น้ ำ ที่ จั ด รูป แบบ เตรีย มสถานที่ จั ด ท าสลาก อุ ป กรณ์ ในการเล่น เกม
ของรางวัล การแจกของรางวัล ให้พร้อมสาหรับการเล่นเกม ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61)
8.1 ครูเจริญศรี
ศรีจันทร์ดร
ประธานกรรมการ
8.2 ครูดวงมณี
คาป่าแลว
รองประธานกรรมการ
8.3 ครูศศิน
ดาวดี
กรรมการ
8.4 ครูจิตทิวา
หมื่นแสน
กรรมการ
8.5 ครูปาณัฐริล
คุณคาจัน
กรรมการ
8.6 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
กรรมการ
8.7 มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล
กรรมการ
8.8 มาสเตอร์ชนะ
เปรมกลาง
กรรมการ
8.9 มาสเตอร์ธีรพงษ์
มณีวรรณ
กรรมการ
8.10 มาสเตอร์ณัฐพล
ปารมีธง
กรรมการ
8.11 ครูกมลวรรณ
ทะนัน
กรรมการ
8.12 ครูพรรณวิไล
สุรยิ ะโจง
กรรมการ
8.13 ม.ประสงค์
สุทา
กรรมการ
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจำหน่ำยอำหำร มีหน้าที่ จัดรูปแบบ เตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ จัดทาอาหาร ให้พร้อม
สาหรับการจาหน่ายอาหาร ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61)
9.1 คณะกรรมกำรจำหน่ำยอำหำรฝ่ำยวิชำกำร
9.1.1 มาสเตอร์ธีรภัทร
วิโรจน์สกุล
ประธานกรรมการ
9.1.2 มาสเตอร์นิคม
พุทธิมา
รองประธานกรรมการ
9.1.3 ครูศศิธร
คาวินิจ กรรมการ
9.1.4 ครูวันเพ็ญ
สุขเกษม
กรรมการ
9.1.5 ครูสมรัก
ปริยะวาที
กรรมการ
/ 9.1.6 ครูพุทธชาติ …………..

-49.1.6 ครูพุทธชาติ
โอคอนเนอร์
9.1.7 ครูโนริโกะ
โอชิ
9.1.8 ครูลาจวน
รัตนบุรี
9.1.9 ครูเยาวลักษณ์
เลิศฐิติกุล
9.1.10 มาสเตอร์พรี พงษ์
บัวเหลือง
9.1.11 ครูพิมพ์ลภัสร
จันทร์ต๊ะ
9.2 คณะกรรมกำรจำหน่ำยอำหำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
9.2.1 ครูนงนภัส
สมณะ
9.2.2 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ
9.2.3 มาสเตอร์พชร
ชัยสงคราม
9.2.4 ครูสุพรรณี
สายนาทาน
9.2.5 ครูภัสรา
พงษ์พศิ
9.3 คณะกรรมกำรจำหน่ำยอำหำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป
9.3.1 มาสเตอร์สุวรรณ
อินทรชิต
9.3.2 มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
9.3.3 ครูชนกกร
ไชยวงค์คา
9.3.4 ครูสุทธิฉันท์
ศุภไพบูลย์กิจ
9.3.5 ครูพรพิไล
สมาธิ
9.3.6 ครูเดือนเพ็ญ
ตากันทะ
9.4 คณะกรรมกำรจำหน่ำยอำหำรฝ่ำยธุรกำรกำรเงิน
9.4.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์
บุญเลิศ
9.4.2 ครูรสรินทร์
รตนประภา
9.4.3 ครูวรพิชชา
ยาวงศ์
9.4.4 มาสเตอร์สมชาย
นิพาพันธ์
9.4.5 ครูกฤติมา
ทิพวัง
9.4.6 ครูญาดา
กะราม
9.4.7 ครูฤทัยวรรณ
พิบูลย์
9.4.8 มาสเตอร์ราวีพัชร์
ภัทราธนทรัพย์
9.5 คณะกรรมกำรจำหน่ำยอำหำรฝ่ำยสำนักผู้อำนวยกำร
9.5.1 ครูดาริษา
แสงสินธุ์
9.5.2 มาสเตอร์ญาณิน
ศิรไิ พศาลประเสริฐ
9.5.3 มาสเตอร์รังสรรค์
พรพัฒนา
9.5.4 ครูมยุรี
ทรายแก้ว
9.5.5 ครูจิดาภา
ชัยสงคราม
9.5.6 มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/ 9.5.7 ครูภวดี …………

-59.5.7 ครูภวดี
ศรีใจ
กรรมการ
9.5.8 ครูสุทธิรักษ์
ไชยวุฒิ
กรรมการ
9.5.9 ครูธีริศรา
คาสิทธิ์
กรรมการ
10. คณะกรรมกำรจำหน่ำยคูปองในบริเวณงำน มีหน้าที่ จาหน่ายบัตรเล่นเกม ในบริเวณงาน ประกอบด้วย
10.1 มาสเตอร์สรพงษ์
สมธรรม
ประธานกรรมการ
10.2 ครูศศิธร
ตันดุ
รองประธานกรรมการ
10.3 ครูสุภาวดี
ณ นคร
กรรมการ
10.4 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย
กรรมการ
10.5 ครูเกษรินทร์
กะณะ
กรรมการและเลขานุการ
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกมกำรละเล่น มีหน้าที่ ในการวางแผน จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล ให้พร้อมใน
การเล่นเกม ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61)
11.1 ครูรัชนี
ชานาญรบ
ประธานกรรมการ
11.2 ครูนงลักษณ์
คาไทย
รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ชนะชัย
ภมรชัยสกุล
กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ปริญญา
นฤประชา
กรรมการ
11.5 มาสเตอร์ผไท
ชัยนา
กรรมการ
11.6 มาสเตอร์ปิยะ
ไชยอ้าย
กรรมการ
11.7 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
11.8 มาสเตอร์วรินทร
วสุวัต
กรรมการและเลขานุการ
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสั มพั น ธ์แ ละบั น ทึก ภำพ มีหน้าที่ ประชาสั มพั น ธ์การจั ดงานในรูปแบบต่าง ๆ
และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย
12.1 ครูภูริชา
จันทร์ดี
ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์ฤทธิยา
ศรีสวนจิก
รองประธานกรรมการ
12.3 มาสเตอร์อภิชาติ
ใจอินผล
กรรมการและเลขานุการ
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีตลอดงาน ประกอบด้วย
13.1 มาสเตอร์สุรชัย
แสนทอน
ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์ธราดร
จันทร์แสง
รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอร์สุพจน์
เทียมยศ
กรรมการและเลขานุการ
14. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สาหรับเล่นเกมวัดดวงพร้อมทั้งตกแต่งสายรุ้ง
ต้นคริสต์มาส ประดับไฟ แสง สี เสียง ในโรงเรียนและงานให้เรียบร้อย ประกอบด้วย
14.1 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
รองประธานกรรมการ
14.3 ครูพรพิไล
สมาธิ
กรรมการ
14.4 นักการภารโรง
กรรมการ
14.5 ครูเดือนเพ็ญ
ตากันทะ
กรรมการและเลขานุการ
/ 15. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล ………..

-615. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ปว่ ยหรือนักแสดง และหากมีอาการที่เกิน
ความสามารถให้รีบนาส่งโรงพยาบาล ประกอบด้วย
15.1 ครูพวงไพร
สายสกล
ประธานกรรมการ
15.2 คุณธนสร
กองคา
กรรมการ
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช)
16. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและสรุปแฟ้มงำน มีหน้ำที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรุปผล และจัดทา
แฟ้มสรุปงาน ประกอบด้วย
16.1 ครูดาริษา
แสงสินธุ์
ประธานกรรมการ
16.2 ครูธีริศรา
คาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
16.3 ครูนงนภัส
สมณะ
กรรมการ
16.4 ครูมยุรี
ทรายแก้ว
กรรมการ
16.5 ครูจิดาภา
ชัยสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
17. คณะกรรมกำรดู แ ลควำมเรีย บร้อ ยทั่ ว ไป มี ห น้ า ที่ ดู แ ลความเรีย บร้อ ยและความปลอดภั ย ตลอดงาน
ประกอบด้วย
17.1 มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์ลิขติ
ชูวงศ์
รองประธานกรรมการ
17.3 มาสเตอร์สิริโรจน์
ฉลองสัพพัญญู
กรรมการ
17.4 มาสเตอร์ภูมิ
แพทย์คดี
กรรมการ
17.5 ครูอัญชลี
เตริยาภิรมย์
กรรมการ
17.6 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
17.7 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา
กรรมการและเลขานุการ
18. คณะกรรมกำรด ำเนิ น พิ ธี บู ช ำขอบพระคุ ณ มี ห น้ า ที่ วางแผนในการประกอบพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ ให้
แก่นักเรียนตอนเช้า และคณะครู ในช่วงเวลาเย็น ประกอบด้วย
18.1 มาสเตอร์จริ ฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
ประธานกรรมการ
18.2 ครูศศิน
ดาวดี
รองประธานกรรมการ
18.3 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ์ ต๊ะต้องใจ
กรรมการ
18.4 ครูภัสรา
พงษ์พศิ
กรรมการและเลขานุการ
19. คณะกรรมกำรฝ่ ำ ยแข่ ง ขั น กี ฬ ำ ดนตรี มี ห น้ า ที่ จั ด เตรี ย มและด าเนิ น การแข่ ง ขั น ตั ด สิ น กี ฬ า ดนตรี
ประเภทต่างๆ จัดหาถ้วยรางวัล ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งรอบคัดเลือกและ
รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย
19.1 กีฬำห้อง
19.1.1 ครูทิพานันท์
แสงศรีจันทร์
ประธานกรรมการ
19.1.2 มาสเตอร์วนิ ัย
ถิ่นจอม
รองประธานกรรมการ
19.1.3 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กรรมการ
19.1.4 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
กรรมการ
/ 19.1.5 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP ………….

-719.1.5 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
19.1.6 คณะกรรมการสภานักเรียน
19.1.7 ม.ธัชธาริน
หมวกทอง
19.2 กีฬำ E-Sport
19.2.1 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง
19.2.2 ประธานสภานักเรียน
19.2.3 คณะกรรมการสภานักเรียน
19.2.4 หัวหน้าระดับชั้นม. 1 – ม. 6 และ EP
19.2.5 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
19.2.6 เลขาประธานสภานักเรียน
19.3 ดนตรี
19.3.1 มาสเตอร์พพิ ัฒน์
ทักษะอุดม
19.3.2 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง
19.3.3 ครูกลุ่มสาระศิลปะ
19.3.4 หัวหน้าระดับชั้นม. 1 – ม. 6 และ EP
19.3.5 ครูประจาชั้น ม. 1 – ม. 6 และ EP
19.3.6 คณะกรรมการสภานักเรียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักด์ดา สกนธวัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

