
คำสง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ที่ 112 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงานพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 
สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ปีการดีกษา 2561

ด ้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย โดยฝ ่ายก ิจการน ักเร ียน โด ้กำหนดจ ัดพ ิธ ีมอบเก ียรต ิบ ัตรน ักเร ียนด ีเด ่น  
ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ป ีการด ีกษา 2561 เวลา 08.00 -  12.00 น. ในว ันเลาร ์ท ี่ 20 เมษายน 2562 
ณ หอประชม  ธ!. -เ056[ว1า โร ง เร ีย น ม งพ ิอ ร ีต ว ิท ย าล ัย  โด ย ม ีว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์เพ ื่อ เซ ด ช ูเก ีย ร ต ิน ัก เร ีย น  
ด้านความประพถุติ และด้านการเรียนดี

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให ้ดำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุซมภู ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์บ ุญเท่ง เถระ รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการคำเน ินการ มีหน้าที่ ประสานงานก ับคณ ะกรรมการฝ ่ายต ่าง  ๆ เพ ื่อให ้การทำงานบรรล ุตาม 
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ครู'รัชนิ ชำนาญรบ ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์ปริญญา นถุประชา รองประธานกรรมการ
2.3 ครูดวงมณี คำปีาแลว กรรมการ
2.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.5 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.6 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
2.7 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสถุล กรรมการ
2.8 มาสเตอร์ผโท ชัยนำ กรรมการ
2.9 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการ
2.10 ครูนงลักษณี คำโทย กรรมการ
2.11 ประธานกรรมการทุกฝ่าย กรรมการ
2.12 ครูประจำชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 และ เะเ3 กรรมการ

3. คณะกรรมการฝ ่ายต ้อนรับผ ู้ปกครอง มีหน้าที่ ต ้อนรับ และเซญ ผ ู้ปกครองเข ้าน ั่งประจำท ี่ตามท ี่จ ัดโว ้ให ้ 
ณ หอประชุม 51. ช๐ธ©เวห ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์บ ุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
3.2 ครูดวงมณี คำป่าแลว รองประธาน
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3.3 ครูคดีธร คำวินิจ กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ธ ีรภ ัทร วิโรจน ์สก ุล กรรมการ
3.5 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.6 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
3.7 ครูดาริสา แสงสินธุ กรรมการ
3.8 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทรธิต กรรมการ
3.9 ครูวันเพ์ญ สุขเกษม กรรมการ
3.10 หัวหน้าระดับชั้น ม.1, ม.4 กรรมการ
3.11 คณะครูระดับชั้น ม.1, ม.4 กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดพ ิมพ ์รายซื่อน ักเร ียนรับเก ียรต ิบ ัตร มีหน้าที่ จ ัดพ ิมพ ์รายซ ื่อน ักเร ียนรับเก ียรต ิบ ัตร
ตามลำด ับประเภทด ้านการเร ียนด ีเด ่น ด ้านความประพฤติด ีเด ่น และตรวจทานความถ ูกต ้องของรายซ ื่อน ักเร ียน
เพื่อจัดส่งให้ฝ ่ายจัดพิมพ์เกียรติบ ัตร ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์ธ ีรภ ัทร์ ว ิโรจน ์สกุล ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา รองประธานกรรมการ
4.3 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการระดับชั้น ม.1
4.4 มาสเตอร์ย ุทธดักดี้ สินธุพงศ์ กรรมการระดับชั้น ม.1
4.5 มาสเตอร์ปียะ โชยอ้าย กรรมการระดับชั้น ม.4
4.6 มาสเตอร์ณ ัฐพงษ์ หอมอ่อน กรรมการระดับชั้น ม.4
4.7 ครูฐิต ิกานต์ อน ุส ุเรนทร์ กรรมการระดับชั้น ม.5
4.8 ครูณัชฎาภา นิมิตรดี กรรมการระดับชั้น ม.5
4.9 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการระดับชั้น
4.10 มาสเตอร์โกรส ิงห ์ ใจหลวง กรรมการระด ับช ั้น 9̂

5. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้าที่ จ ัดพิมพ ์เก ียรติบ ัตรนักเรียนตามลำดับประ๓ ทด้านการเรียน
ดีเด่น ด้านความประพฤติดีเด่น ด ้านกิจกรรมดีเด ่น และตรวจทานความถูกต้องของเกียรติบ ัตร ประกอบด้วย

5.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์ฤทธียา ศรีสวนจิก รองประธานกรรมการ
5.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
5.4 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ

6. ค ณ ะก รรม ก ารฝ ่าย จ ัด เต ร ีย ม เก ีย รต ิบ ัต ร  ม ีหน ้าท ี่ จ ัด เร ีย ง เก ีย รต ิบ ัต รให ้เป ็น ห ม วด ห ม ่ต าม ล ำด ับ
และยื่นเกียรติบัตรให้ประธานในพิธี เพื่อมอบให้ แก่นักเรียนดีเด่น ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา ประธานกรรมการ
ธ.2 ครูฤดีมาศ พลยา รองประธานกรรมการ
6.3 ครูวารุณ ี ธิจิตดัง กรรมการระดับชั้น ม.2
6.4 ครู*นุกาว'ร'รณ จันทร์พรหม กรรมการระดับชั้น ม.3
6.5 ครพัซริ กังวานโกส กรรมการระดับชั้น ม.3
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6.6 ครูว ิลาวรรณ อินส ุวรรณ กรรมการระดับชั้น ม.3
6.7 ครูดาราภรณ ์ เกิดนพคุณ กรรมการระดับชั้น ม.4
6.8 ครูธ ันย์ณภัทร วรกัฎ กรรมการระดับชั้น ม.4
6.9 ครูจินตนา เปียมชัยวัฒน์ กรรมการระดับชั้น ม.4
6.10 ครูสิร ิก ัญญา วงศ์ดำ กรรมการระด ับช ั้น ม.5
6.11 ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน ์ กรรมการระด ับช ั้น ม.5
6.12 ครูกมลชนก พิณชัย กรรมการระด ับช ั้น ม.5
6.13ครูเพ์ญสุภางค์ แปงคำ กรรมการระดับชั้น 59
6.14ครูวิริสา หิรัญโพศาล กรรมการระดับชั้น 59

7. คณะกรรมการฝ่ายพิธ ีการ - พิธีกร มีหน้าที่ จ ัดทำกำหนดการ 'ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ารับเกียรติบ ัตรดำเนินงาน
ตามกำหนดการ อ่านรายชั้อนักเรียนเข้ารับเกียรติบ ัตรจากประธานในพิธี ประกอบด้วย

7.1 ครูณัฐชยา พอพิน ประธานกรรมการ
7.2 ครูส ิร ิพร พรพิพัฒน์โพบูลย์ รองประธานกรรมการ
7.3 ครูสายสุนีย์ คิดชัย กรรมการะดับชั้น ม.1
7.4 มาสเตอรีพ ัสกร วงษ์โท กรรมการะดับชั้น ม.1
7.5 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการระดับชั้น ม.2
7.6 ครูสิรินาฎ จอมสวรรค ์ กรรมการระดับชั้น ม.2
7.7 มาสเตอร์ขวัญชัย แจ้ใจ กรรมการระดับชั้น ม.2
7.8 ครูจันจิรา ชัยอินทร์อาจ กรรมการระดับชั้น ม.4
7.9 ครูสิริขวัญ แก้วแย้ม กรรมการระดับชั้น ม.4
7.10 ครูแสงส ิร ิอรณ พุธรัตน์ฉายแสง กรรมการระดับชั้น ม.5
7.11 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล กรรมการระดับชั้น ม.5
7.12 มาสเตอร์ก ีต ิค ักดิ้ จันกัน กรรมการระดับชั้น ม.5

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่ วาง แผนการจัดท ี่น ั่งของน ักเรียน โต ๊ะเก้าอี้ของ
ท่านประธานในพิธีและของคณะครู พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ให้เหมา ะสม ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนนท์ ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง รองประธานกรรมการ
8.3 ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการ
8.4 นักการ ภารโรง กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเน ินงาน จัดทำงบประมาณ
พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ ่ายให้กับฝ่ายสรุปแผนงาน ประกอบด้วย

9.1 ครูดวงมณี คำปาแลว ประธานกรรมการ
9.2 ครูนงนกัส สมณะ รองประธานกรรมการ
9.3 หัวหน้าระดับชั้น ม. 2, ม.3, ม.5, ม.6 และ 59 กรรมการ

/ 10. คณะกรรมการฝายโสตฯ
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10. คณะกรรมการฝ่ายโฟิตฯ มีหน้าที่ จ ัดเตรียมเครื่องเสียง ด ูแลเครื่องเส ียงตลอดกิจกรรม และประสานงานกับ 
ร้านที่จะมาบันทึกภาพนักเรียนเข้ารับเกียรติบ ัตร ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน รองประธานกรรมการ
10.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ส ุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

11. คณะกรรมการฝ ่ายประชาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าที่ ประซาส ัมพ ันธ ์ก ิจกรรม ประกาศเส ียงตามสาย บันทึกภาพ
การจัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเวบโซต์ของโรงเรียน ประ:กอบด้วย

11.1 ครูภูรีชา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์ร ังสรรค ์ พรพัฒนา รองประธานกรรมการ
11.3 ครูฤท ัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
11.5 หัวหน้าระดับชั้น ม.2. ม.3, ม.5. ม.6 และ กรรมการ
11.6 ครูประจำชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝ ่ายประเม ินผลและฟ ิรปแฟ ้มงาน ม ีหน ้าท ี่ ออกแบบประเม ินผล สรปผลการประเม ิน
จัดทำแพัมเอกสารเป็นรูปเล่มให้เรียบร้อย ประกอบด้วย

12.1 ครูอาสยา พรหมศร ประธานกรรมการ
12.2 ครูกนิษฐรีนทร์ พลดักดี้ รองประธานกรรมการ
12.3 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ
12.4 ครูขวัญชนก ชาสีวรรณ กรรมการ
12.5 ครูอ ัจฉรีย ์ บุญ เรือง กรรมการ
12.6 ครูนิตยา บุญดัน กรรมการ

13. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะ เบียนนักเรียนรับเกียรติบ ัตร มีหน้าที่ จ ัดทำรายชั้อน ักเร ียนรับเก ียรต ิบ ัตรและ
รับลงทะเบียนนักเรียนที่โด ้ร ับเกียรติบ ัตร ประกอบด้วย

13.1 หัวหน้าระดับชั้น ม.2, ม.3. ม.5, ม.6 และ 5? ประธานกรรมการ
13.2 ครูประจำชั้น ม.2, ม.3, ม.5. ม.6 และ กรรมการ

14. คณะกรรมการฝ่ายแกซ้อมนักเร ียน เข ้ารับเกียรติบัตร มีหน้าที่ ผ ึเกซ้อมนักเรียนและดูแลนักเรียนที่เข ้ารับ
เกียรติบัตรตามรายชั้อที่โด ้ร ับจากหัวหน้าระดับชั้นของ แต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย

14.1 ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
14.2 ครูพรจิตต์ ร ังสรรค ์ รองประธานกรรมการ
14.3 ครูปริศนา อินทรข้ต กรรมการระดับชั้น ม.2
14.4 ครูวรากรณ ี สืบสุยะ กรรมการระดับชั้น ม.2
14.5 ครูพัชรี กังวานโกล กรรมการระดับชั้น ม.3
14.6 ครูสุชาวดี ยั่งยืน กรรมการระด ับช ั้น ม.3
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14.7 ครูมณีรัตน์ วิโรจน ์สกุล กรรมการระดับชั้น ม.5
14.8 ครูพ ิจ ิตรวรรณ นันต๊ะภาพ กรรมการระดับชั้น ม.5
14.9 มาสเตอร์ฉัตรชัย งานมูลเขียว กรรมการระดับชั้น ม.5
14.10 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการระดับชั้น ม.5
14.11 ครูพรสวรรค ์ แก้ววงค์ กรรมการระดับชั้น ม.6
14.12 ครูซนิดา โชยชนะ กรรมการระดับชั้น ม.6
14.13 ครูภคอร เตชะดำรงธรรม กรรมการระดับชั้น ม.6
14.14 ครูประจำชั้น ม.2, ม.3, ม.5 ม.6 และ 69 กรรมการ
14.15 หัวหน้าระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 และ 69 กรรมการ

15. คณะกรรมการฝ่ายจราจร มีหน้าที่ อำนวยความส ะดวกเกี่ยวกับสถานที่จอดรถและการจราจรให้ก ับ
ผู้ร่วมงาน ประ กอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ลิข ิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
15.2 นักเรียนอาสาจราจร กรรมการ
15.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

16. คณะกรรมการดแลความเรียบร้อยทั้วใป มีหน้าที่ ด ูแลความเรียบร้อยของน ักเร ียนร่วมก ับห ัวหน ้าร;
ในการนำนักเรียนเดินและลงจากห้องประชุม ประกอบด้วย

16.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
16.2 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม รองประธานกรรมการ
16.3 มาสเตอร์ล ิร ิโรจน ์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการ
16.4 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
16.5 มาสเตอร์ธ ัชธารินทร์ หมวกทอง กรรมการ
16.6 มาสเตอร์น ิร ันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ

17. คณ ะกรรมการฝ ่าย เอกลาร ม ีหน ้าท ี่ ท ำห น ังส ือ ถ ึงผ ้ป ก ค รอ ง และออกจดห มายเข ้ณ แขกผ ้ม ี
มาร่วมงาน ประกอบด้วย

17.1 ครูกฤติมา ทิพรัง ประธานกรรมการ
17.2 ครูนงนภัส สมณะ รองประธานกรรมการ

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัต ิหน้าด้วยความรับผิดชอบ และขอให้หัวหน้าระดับชั้นและครูประจำ 
ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ทั้งภาคปกติ และ 69 ทุกคนเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบ ัตร ตามรัน เวลา ดังกล่าว

สั่ง ณ รันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒน้)
ผู้อำนวยการโรง เรียนมงฟอรัต,วิทยาลัย


