
 

 

 

 

ค ำสัง่ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยำลัย 

ที่   111 / 2561 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม “ค่ำยพนัธสัญญำ” ระดบัชั้น ม.4  ปีกำรศกึษำ 2562 

------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดการเข้าค่ายพันธสัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันอำทิตย์ที่ 31 มนีำคม 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน

เข้าใจและน าไปปฏิบัติในการเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระเบียบของโรงเรียนพันธสัญญา                   

นักเรียนมงฟอร์ต และเป้าหมายการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

และแจ้งแนวปฏบัิต ิดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหา แก่คณะกรรมการด าเนินงานให้การด าเนนิงาน

ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1.1 ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์   ประธานกรรมการ 

1.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ    รองประธานกรรมการ 

1.3 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มหีนา้ท่ี วางแผนและด าเนินการให้การเข้าค่ายบรรลุวัตถุประสงค์และมปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

ประกอบด้วย 

2.1 มาสเตอร์ปิยะ        ไชยอา้ย    ประธานกรรมการ 

2.2 ครูอัจฉรีย์   บุญเรือง   รองประธานกรรมการ 

2.3 ครูประจ าชัน้ ม. 4 ประจ าปกีารศึกษา 2562  กรรมการ 

2.4 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย   กรรมการ 

3. คณะกรรมกำรครูประจ ำชั้น  

 คือ คณะครูประจ าชั้นระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 มีหน้าท่ี ดูแล อบรม ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนให้นักเรียน

แสดงออก และปฏิบัติตนตามพันธสัญญา 10 ข้อ ด้วยความเต็มใจร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ตลอดจนประสานงานกับงานทุกฝ่าย เพื่อให้การด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

ห้อง ม.4/1 

1. ครูวรัทยา หมั่นมั่ง 

2. ครูจินตนา เป่ียมชัยวัฒน์ 

ห้อง ม.4/2 

3. มาสเตอร์ปิยะ    ไชยอา้ย 

4. ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง 

ห้อง ม.4/3 

5. มาสเตอร์เดชา      นันเปรย 

6. มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา 
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ห้อง ม.4/4 

7. ครูนงลักษณ์  แอมบอส 

8. มาสเตอร์ประยูร ทาปัน 

ห้อง ม.4/5 

9. ครูทับทิม ขุมทรัพย์ 

10. มาสเตอร์อ านวย นนท์ศรี 

ห้อง ม.4/6 

11. ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ ์

12. มาสเตอร์ณัฐพงศ ์  หอมออ่น 

ห้อง ม.4/7 

13. ครูสมฤทัย ชัยพมิาน 

14. มาสเตอร์นวิัต ิ   อรุณวไิล 

ห้อง ม.4/8 

15. มาสเตอร์พชิติชัย สุภาจีน 

16. ครูเจนจิรา  ดวงแก้ว 

ห้อง ม.4/9 

17. ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ 

18. มาสเตอร์ปรัชญา   ลาวิชัย 

หอ้ง ม.4/10 

19. มาสเตอร์ณัฐวัฒน์   ชนะศกึ 

20. ครูภคอร เตชะด ารงธรรม 

ห้อง ม.4/11 

21. ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม 

22. ครูศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ  

ห้อง ม.4 A 

23. ครูกดิาการ ศริิ  

ห้อง ม.4 B 

24. ครูเพ็ญสุภางค์ แปงค า 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน มหีนา้ที ่จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับการลงทะเบียน ณ ลานหนา้โรงอาหาร (ประสานงาน

กับงานอาคารสถานท่ี) เตรียม/ตรวจ/ติดตาม เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ดูแล/ติดตาม/รวบรวม                   

รายช่ือนักเรียนท่ีลงทะเบียนและสรุปยอดนักเรียนท่ีมาเขา้ค่ายฯ น าส่งฝ่ายประเมินผลฯ  ประกอบด้วย 

4.1  ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง    ประธานกรรมการ 

4.2   ครูเจนจิรา ดวงแก้ว    รองประธานกรรมการ 

4.3 ครูวรัทยา หมั่นมั่ง     กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/1 

4.4 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/2 

4.5 มาสเตอร์เดชา   นันเปรย    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/3 

4.6 ครูนงลักษณ์  แอมบอส    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/4 

4.7 ครูทับทิม ขุมทรัพย์    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/5 

4.8 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ ์    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/6 
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   3 

4.9 ครูสมฤทัย ชัยพมิาน    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/7 

4.10 ครูเจนจิรา  ดวงแก้ว    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/8 

4.11 ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/9 

4.12 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4/10 

4.13 ครูกดิาการ ศริิ    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4 EP A 

4.14 ครูเพ็ญสุภางค์ แปงค า    กรรมการรับลงทะเบียนหอ้ง ม.4 EP B 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนเอกสำร มีหน้าท่ี  จัดเตรียมป้ายห้องเรียน รายชื่อครู รายชื่อนักเรียนในการลงทะเบียน                    

ให้แก่ ฝ่ายรับลงทะเบียน จัดเตรียมรายช่ือนักเรียน ก าหนดการ ติดบอร์ดบริเวณรับลงทะเบียน ประกอบด้วย  

5.1 ครูอัจฉรีย์  บุญเรือง    ประธานกรรมการ   

5.2 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม    รองประธานกรรมการ 

5.3 ครูเจนจิรา ดวงแก้ว    กรรมการ 

5.4 ครูจินตนา เป่ียมชัยวัฒน์   กรรมการ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   มีหน้าท่ี จัดเตรียมหอประชุมเซนต์โยเซฟ และสถานท่ีต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม                

อ านวยความสะดวกจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ จัดตกแต่งสถานท่ี เวที ป้ายต้อนรับ และป้ายบ่งชี้

ตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

6.1  มาสเตอร์อานนท์  อนินันท์    ประธานกรรมการ 

6.2 ครูเดอืนเพ็ญ ตากันทะ                รองประธานกรรมการ 

6.3 มาสเตอร์พชิติชัย สุภาจีน    กรรมการ 

6.4 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์    ชนะศกึ   กรรมการ 

6.5 นักการภารโรง     กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภำพ มหีนา้ท่ี จัดระบบ แสง สี เสียง และเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ให้พร้อมตามสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ บันทึกถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนและน าส่ง                 

ฝ่ายประเมินผลฯ ประกอบด้วย 

7.1 มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก            ประธานกรรมการ 

7.2 ครูภูริชา  จันทร์ด ี   รองประธานกรรมการ 

7.3 มาสเตอร์สุรชัย  แสนทอน   กรรมการ 

7.4 มาสเตอร์ธราดร   จันทร์แสง   กรรมการ 

7.5 มาสเตอร์สุพจน์  เทียมยศ   กรรมการ 

7.6 มาสเตอร์อภชิาติ  ใจอินผล   กรรมการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มหีนา้ที ่จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล ประสานงานกับครูห้องพยาบาล และเจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

ให้การรักษาพยาบาลเบือ้งต้นกับนักเรียนและครูตลอดการเข้าค่าย ฯ ประกอบด้วย 

8.1 ครูพวงไพร         สายสกล            ประธานกรรมการ 

8.2 คุณธนสร กองค า   รองประธานกรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินสดย่อยระหว่างการเข้าค่ายฯ และจัดท า

บัญชรีายรับ - รายจ่าย รวบรวมเอกสารหลักฐานทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการเงิน และสรุปค่าใช้จ่ายท้ังหมดน าส่งฝ่ายประเมินผลฯ 

ประกอบด้วย 

9.1 ครูอัจฉรีย์  บุญเรือง   ประธานกรรมการ 

9.2 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม   รองประธานกรรมการ 

9.3 ม.สุรเชษฐ์ เหลา่จันตา   กรรมการ 
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10. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าท่ี วางแผน จัดอาหาร เคร่ืองดื่ม และอาหารว่างส าหรับครู นักเรียน              

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม เตรียมป้ายและติดตั้งป้ายห้องบริเวณท่ีจัดอาหาร (ประสานงานใช้ร่วมกับงานลงทะเบียน ) จัดเตรียม                 

โต๊ะวางอาหาร โต๊ะน้ าดื่ม 6 จุด ภายในโรงอาหารให้เพียงพอและเหมาะสม และจัดเตรียมโต๊ะวางน้ าดื่ม ตามจุดต่าง ๆ                   

ในการจัดกิจกรรมให้เพยีงพอและเหมาะสม ประกอบด้วย 

10.1 ครูชนกร   ไชยวงค์ค า   ประธานกรรมการ 

10.2 ครูธันยภัทร์ วรภัฎ   รองประธานกรรมการ 

10.3 ครูสมฤทัย ชัยพมิาน   กรรมการ 

10.4 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ ์   กรรมการ  

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยระเบียบวินัยและดูแลควำมเรียบร้อย  มีหน้าท่ี ก าหนดแนวปฏิบัติ กติกา ในการเข้าค่าย ฯ                   

ของนักเรียนและท าความเข้าใจกับนักเรียนให้ชัดเจน เรียกแถว ดูแลระเบียบวินัยแถว และวินัยนักเรียนตลอดการเข้าร่วม

กิจกรรมดูแลความเรียบร้อยท่ัวไป ประกอบด้วย  

11.1 มาสเตอร์ปิยะ ไชยอา้ย       ประธานกรรมการ 

11.2 มาสเตอร์เสถียร ชา่งเงนิ   รองประธานกรรมการ 

11.3 มาสเตอร์สริิโรจน์ ฉลองสัพพัญญ ู  กรรมการ 

11.4 มาสเตอร์นิรันดร์พงค ์ ลากตา   กรรมการ 

11.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทยค์ด ี   กรรมการ 

11.6 มาสเตอร์เดชา           นันเปรย   กรรมการ  

11.7 ครูพ่ีเลีย้งประจ าห้อง     กรรมการ 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และดูแลควำมปลอดภัย มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถ และอ านวยความสะดวก

การจราจรระหว่างการเข้าค่าย ฯ  ดูแลการเข้า - ออก โรงเรียน และความปลอดภัยของนักเรียน ครู ตลอดการเข้าค่ายฯ

ประกอบด้วย 

12.1  มาสเตอร์ลขิิต ชูวงศ ์   ประธานกรรมการ 

12.2 มาสเตอร์สริิโรจน์ ฉลองสัพพัญญ ู            รองประธานกรรมการ 

12.3 มาสเตอร์ภูมิ แพทยค์ด ี   กรรมการ 

12.4 เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย   กรรมการ  

13. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมฐำน กฎระเบียบโรงเรียน มีหน้าท่ี สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ จนน าไปสู่ 

การปฏิบัตติน แจกระเบียบปฏบัิตติ่าง ๆ ของโรงเรยีน เคร่ืองแบบนักเรียน พฤติกรรมท่ีควรส่งเสริมนักเรียนการอยู่หอพัก ฯลฯ

ประกอบด้วย 

13.1 มาสเตอร์เสถียร ชา่งเงนิ   ประธานกรรมการ 

13.2 ครูดวงมณ ี ค าปา่แลว   รองประธานกรรมการ 

13.3 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา   กรรมการ 

13.4 มาสเตอร์สริิโรจน์ ฉลองสัพพัญญ ู  กรรมการ 

13.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทยค์ด ี   กรรมการ 

14. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมฐำนเพลงโรงเรียน มีหน้าท่ี สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ จนน าไปสู่               

การปฏิบัติตน ความตระหนักของเพลงส าคัญต่างๆ การมีส่วนร่วมในการร้องเพลงชาติ เพลงโรงเรียน ฯลฯ เข้าใจ สามารถ      

ร้องเพลงส าคัญตา่ง ๆ ประกอบด้วย 

14.1 มาสเตอร์ณัฐวัฒน ์ ชนะศกึ   ประธานกรรมการ 

14.2 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน   รองประธานกรรมการ 

14.3 ครูภคอร เตชะด ารงธรรม  กรรมการ 

                                                                        / 15. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรกิจกรรมฐำนสภุำพบุรุษ ……..…. 
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15. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมฐำนสุภำพบุรุษ MC สุภำพสตรีมงฟอร์ต มีหน้าท่ี สร้างความตระหนัก                        

ความเข้าใจ จนน าไปสู่การปฏิบัติตน การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศ การเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความเข้าใจ                  

ในพันธสัญญาลูกมงฟอร์ต คุณลักษณอันพึงประสงค์ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย 

15.1 มาสเตอร์ธัชธารนิ  หมวกทอง  ประธานกรรมการ 

15.2 มาสเตอร์พชร  ไชยสงคราม  รองประธานกรรมการ 

15.3 มาสเตอร์นิวัต ิ           อรุณวไิล   กรรมการ 

15.4 ครูสมฤทัย  ชัยพมิาน   กรรมการ 

15.5 ครูกดิาการ  ศริิ   กรรมการ 

16. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรมฐำนอัตลักษณ์มงฟอร์ตและพิธีมอบเข็มตรำโรงเรียน มีหน้าท่ี สร้างความ

ตระหนัก ความเข้าใจ จนน าไปสู่การปฏบัิติตนประวัติโรงเรียน ประวัตินักบุญหลุยส์ เข้าใจ เคร่ืองหมาย ตราสัญลักษณ์ต่างๆ

ของโรงเรียน และด าเนินพธีิมอบเข็มตราโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย 

16.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์  ประธานกรรมการ 

16.2 ครูทับทิม  ขุมทรัพย์   รองประธานกรรมการ 

16.3 มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอา้ย   กรรมการ 

16.4 มาสเตอร์เดชา            นันเปรย   กรรมการ 

17. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรกิจกรรมฐำนวิชำกำร และระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยต่ำง ๆ ในโรงเรียน มหีนา้ที ่สร้างความ

ตระหนัก ความเข้าใจ จนน าไปสู่การปฏบัิตติน การเข้าใจงานวัดผล การแก้ 0 การแก้ มผ. การลาสอบ การไปสอบชงิทุนต่างๆ 

การลาเรียนต่างประเทศ การช าระเงินแบบตา่งๆ ประกอบด้วย 

17.1 มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   ประธานกรรมการ 

17.2 มาสเตอร์วรินทร     วสุวัส   รองประธานกรรมการ  

17.3 มาสเตอร์พีรพงษ์  บัวเหลอืง  กรรมการ  

17.4 ครูศศธิร  ค าวินจิ   กรรมการ     

18. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล รวบรวมเอกสำรและจัดท ำแฟ้มงำน  มีหน้าท่ี  ออกแบบและจัดท าแบบประเมิน                    

และประมวลผลการประเมินการเข้าค่าย ฯ ประสานงานแต่ละฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างโดยจัดท าเป็น

รูปเล่มให้เรียบร้อย บันทึกการประชุม Feed back การสะท้อนคิด และข้อเสนอแนะหลังจากการเสร็จสิ้นกิจกรรมค่าย ฯ 

สรุปผลการประเมินและรวมรวบเอกสารเพื่อจัดท าแฟ้มสรุปงานจ านวน 2 เลม่ ประกอบด้วย 

18.1 ครูธีริศรา  ค าสิทธ์ิ   ประธานกรรมการ 

18.2 ครูเจนจิรา  ดวงแก้ว   รองประธานกรรมการ 

18.3 ครูเพ็ญสุภางค์  แปงค า   กรรมการ 
  

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 

 

                    ส่ัง  ณ  วันท่ี   29  เดอืน   มีนาคม   พ.ศ.   2562 

 

 

 

                                            (ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวฒัน์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 
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ก ำหนดกำรกจิกรรมคำ่ยพนัธสัญญำ โรงเรียนมงฟอร์ตวทิยำลัย 

ระดับชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 4  ปีกำรศกึษำ  2562 

วันอำทิตยท์ี่  31  เดือน มนีำคม พ.ศ. 2562 

ณ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลยั 

เวลำ กจิกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนนักเรียน 

นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 

 

ลานจามจุร ี

 

- หัวหน้าระดับช้ัน 

- ครูประจ าชัน้ 

**ครูประจ าชัน้แต่งกายสวมเสื้อ

สปอร์ตเดย ์61 (ขาว – แดง)  

08.30 – 09.00 น.  พธีิเปิดกิจกรรมค่ายพันธสัญญา หอประชุมเซนต์โยเซฟ ม.ปิยะ       ไชยอา้ย 

ครูทับทิม    ขุมทรัพย์ 

ม.สุรชัย      แสนทอน 

ครูประจ าชัน้  

09.00 – 09.15 น. วสิัยทัศน์ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย

และเป้าหมายของฝ่ายต่างๆ 

หอประชุมเซนตโ์ยเซฟ ม. บุนเท่ง   เถระ 

09.15 – 09.45 น. ระเบียบกติกำระเบียบโรงเรียน 

- -ประกาศ รร. มงฟอร์ตวา่ด้วยการ

ปกครองนักเรียน 

- -ประกาศว่าดว้ยนักเรียนดเีด่น 

หอประชุมเซนต์โยเซฟ ม.เสถียร   ช่างเงิน 

มาสเตอร์ปิยะ  ไชยอา้ย 

09.45 - 10.00 น. -อาหารวา่ง 

-นัดหมายกิจกรรมฐาน 

หอประชุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอา้ย 

ครุประจ าชัน้ 

ฐานกิจกรรม  

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  

กลุ่ม 1 (4/1 - 4/3) 

กลุ่ม 2 (4/4 - 4/7) 

กลุ่ม 3 (4/8 - EP) 

 

ฐานละ 30 นาที 

วนฐาน 10 นาที 

1. 10.00 – 10.30 น. 

 

2. 10.45 – 11.15 น. 

 

3. 11.30 – 12.00 น. 

1.ฐำนเพลงโรงเรียน 

-เพลงมารช์มงฟอร์ต 

 

 

ห้องประชุมตึกอันโตนีโอ ม.ณัฐวัฒน์    ชนะศึก 

ม.ประยูร   ทาปัน 

และคณะกรรมการ 

 

2.ฐำนสุภำพบุรุษ MC สุภำพสตร ี

มงฟอร์ต 

-การปฎิบัตติามพันธสัญญา 10 ข้อ 

 

ใตต้กึเซนต์แมร่ี มาสเตอร์ธัชธารนิ   หมวกทอง 

และคณะกรรมการ 

3.ฐำนวิชำกำร และ ระเบียบปฏิบัติของ

ฝ่ำยต่ำงๆในโรงเรียน 

ห้องประชุมแอมบรอสโิอ มาสเตอร์นิคม    พุทธิมา 

มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวหลวง 

ม.วรินทร   วสุวัส 
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กจิกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

12.00 - 13.00  น. 

 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

โรงอาหาร 

งานโภชนาการ 

-ทีมงานสง่เสริม 

-ครูประจ าชัน้ 

13.00 - 13.30 น. ซ้อมพธีิรับเข็ม หอประชุมเซนต์โยเซฟ ครูทับทิม  ขุมทรัพย์ 

13.30 - 14.00 น. วถิีมงฟอร์ต , อัตลักษณน์ักเรียนมงฟอร์ต หอประชุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์จริฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์ 

และทีมงานอภิบาล 

14.00 – 15.00 น. พธีิมอบเข็มตราโรงเรียน หอประชุมเซนต์โยเซฟ ครูทับทิม  ขุมทรัพย์ 

ครปูระจ าชัน้ 

15.00 - 15.30 น.  สรุปกิจกรรม  

ประเมินผล ( มือถือ ) 

หอประชุมเซนต์โยเซฟ มาสเตอร์ปิยะ  ไชยอา้ย 

ครูประจ าชัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


