
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 13/2561

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและงานวิขาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด ้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิซาการสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 
พ.ศ.2551 กำหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา” ซ่ึงแต่งต้ังโดยผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึน 
ไปหนึ่งระดับ อาศัยอำนาจตาม ข้อ 5 ชองระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544

ดังน้ัน เพื่อให้ดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานวิชาการสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ี
1) คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะอนุกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีบทบาทและหน้าท่ีดังน้ี
1. กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนเต่างๆ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมแนวทาง การวัดผลและ 

ประเมินผลผลการเรียนรู้
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลผลการเรียนรู้ และการตัดสินผลการเรียน 

ตามแนวทางท่ีกำหนดไว้
3. พิจารณาให้ความเห็นขอบผลการวัดและประเมินการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง 

เป็นระบบ
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีรายนามต่อไปน้ี
1.1 ครูสมรัก ปริยะวาที หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ประธานกรรมการ
1.2 ครูศศิธร คำวินิจ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนด้น รองประธานกรรมการ
1.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองประธานกรรมการ
1.4 ครูดวงมณี คำป่าแลว ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
1.5 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม หัวหน้างานลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ
1.6 มาสเตอร์จิรฐาวัตร ฉัตรบรรยงค์ หัวหน้างานอภิบาล ศาสนากิจและกิจกรรมเพ่ือสังคมฯ กรรมการ
1.7 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน งานแนะแนว กรรมการ
1.8 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ กรรมการ
1.9 ครูโนรีโกะ โอซิ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ กรรมการและเลขานุการ
คณะ:อนุกรรมการคุณลักษณ:ชอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
คณะอนุกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีบทบาทและหน้าท่ี ตังน้ี
1. กำหนด แนวทางการพัฒนาและการประเมิน เกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/ รายภาค และการจบการศึกษาแต่ละระดับขั้น
3. จ ัดระบบการปรับปรุงแก ้ไขคุณลักษณะอันพ ึงประสงค์ด ้วยว ิธ ีการอันเหมาะสมและส่งต ่อข ้อม ูลเพ ื่อการพ ัฒนาอย่างต ่อเน ื่อง

คณะอนุกรรมการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีรายนามต่อไปน้ี
2.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
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2.3 ครูดวงมณี ดำป่าแลว ผู้ข่วยฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
2.4 มาสเตอร์ขนะขัย ภมรขัยสกุล หัวหน้าระดับข้ัน ม.1 กรรมการ
2.5 มาสเตอร์ปริญญา นฤประขา หัวหน้าระดับข้ัน ม.2 กรรมการ
2.6 มาสเตอร์ไผท ขัยนำ หัวหน้าระดับข้ัน ม.3 กรรมการ
2.7 มาสเตอร์ปียะ ไขยอ้าย หัวหน้าระดับข้ัน ม.4 กรรมการ
2.8 ครูรัซนิ ชำนาญรบ หัวหน้าระดับข้ัน ม.5 กรรมการ
2.9 ครูนงลักษณ์ ดำไทย หัวหน้าระดับข้ัน ม.6 กรรมการ
2.10 ครูอัญขลี เตรียาภิรมย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน &* กรรมการ
2.11 ครูณีฐขยา พอพีบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
2.12 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ
2.13 ครูนงลักษณี แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
2.14 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ
2.15 ครูทีพานันทํ แสงศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
2.16 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กรรมการ
2.17 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาขีพฯ กรรมการ
2.18 ครูสุขาวดี ย่ังยืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
2.19 ครูสมรัก ปริยะวาที หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ กรรมการ
2.20 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้างานหลักสูตร กรรมการ
2.21 มาสเตอร์พีระพงษ์ บัวเหลือง หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผล กรรมการ

3) คณะอนุกรรมการ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คณะอนุกรรมการ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ของผู้เรียน มีบทบาทและหน้าท่ี ดังน้ี
1. กำหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมิน การปรับปรุงแก้ไข และการดัดลิน ความลามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ของผู้เรียน
2. ดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายปี/ รายภาค และการจบการศึกษาแต่ละระดับขั้น 

คณะอนุกรรมการดังมิรายนามดังน้ี
3.1 ครูศศิธร ดำวินิจ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิขาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองประธานกรรมการ
3.3 ครูณัฐซยา พอพีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
3.4 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ
3.5 ครูนงลักษณี แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
3.6 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ
3.7 ครูทิพาน้นทํ แสงศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ
3.8 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กรรมการ
3.9 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ
3.10 ครูสุขาวดี ย่ังยืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
3.11 ครูสมรัก ปริยะวาที หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ กรรมการ
3.12 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้างานหลักสูตร กรรมการ
3.13 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานห้องสมุด กรรมการ
3.14 มาสเตอร์พีระพงษ์ บัวเหลือง หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผล กรรมการและเลขานุการ

4) คณะอนุกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
คณะอนุกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน มิบทบาทและหน้าท่ี ดังน้ี
1. จ ัดทำสาระ เครื่องม ือ และว ิธ ีการเท ียบโอนให ้เป ็นไปตามแนวปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการเท ียบโอนผลการเร ียนเข ้าส ู่ 

การศึกษาในระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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2. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนท่ีร้องขอ
3. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
4. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิซาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นขอบ และเสนอ 

ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน
คณะอนุกรรมการการเทียบโอนผลการเรียน การมีรายนามตังบ้ี
4.1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ข่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการ ประธานกรรมการ
4.2 ครูพุทธซาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้างานหลักสูตร รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน หัวหน้างานวิซาการ แผนการเรียน 6? กรรมการ
4.4 มาสเตอร์พีระพงษ์ บัวเหลือง หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผล กรรมการ
4.5 ครูสุพรรณี สายน่าทาบ งานหลักสูตร กรรมการ
4.6 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ งานวัดและประเมินผล กรรมการ
4.7 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง งานวัดและประเมินผล กรรมการ
4.8 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี งานหลักสูตร กรรมการ
4.9 ครูจิตทีวา หม่ืนแสน งานธุรการและสารสนเทศ กรรมการ
4.10 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ นายทะเบียน กรรมการและเลขานุการ

5) คณะอนุกรรมการนิเทศ มีตังบี้
5.1 คณะอนุกรรมการนิเทศขั้นเรียน มีบทบาทหน้าท่ี
1. วางแผนดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาระบบการนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ 

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. ทำหน้าท่ีนิเทศการเรียนการสอนอย่างเนินกัลยาณมิตร

คณะอนุกรรมการตังมีรายนามตังบ้ี
5.1.1 ครูสมรัก ปริยะวาที หัวหน้างานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ประธานกรรมการ
5.1.2 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สถุล หัวหน้าฝ่ายวิซาการ รองประธานกรรมการ
5.1.3 ครูวับเพ็ญ สุขเกษม ผู้ซ่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการ กรรมการ
5.1.4 ครูศศิธร คำวินิจ ผู้ซ่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรรมการ
5.1.5 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการ
5.1.6 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต หัวหน้างาน กรรมการ
5.1.7 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน หัวหน้างานวิซาการ แผนการเรียน โ:? กรรมการ
5.1.8 ครูอัญซลื เตรียาภิรมย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน & กรรมการ
5.1.9 ครูพุทธซาติ โอคอนเนอร์ หัวหน้างานหลักสูตร กรรมการ
5.1.10 ครูสุพรรณี สายน่าทาน งานหลักสูตร กรรมการ
5.1.11 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี งานหลักสูตร กรรมการ
5.1.12 ครูนงลักษณ์ แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ
5.1.13 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ
5.1.14 ครูณิฐซยา พอพีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ
5.1.15 ครูสุซาวดี ย่ังยืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ
5.1.16 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ
5.1.17 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการและเลขานุการ
5.2 คณเ;กรรมการนิเทศตรวจตรา มิบทบาทหน้าท่ี ตรวจเยี่ยมขั้นเรียนเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการสอนของครูและการเข้าเรียน

ของนักเรียน รวมทั้งดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารเรียน 

คณะอนุกรรมการตังมีรายนามตังบี้
5.2.1 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สถุล หัวหน้าฝ่ายวิซาการ ประธานกรรมการ
5.2.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
5.2.3 มาสเตอร์ไซยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน กรรมการ
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5.2.4 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรซีต หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กรรมการ
5.2.5 ครูดารีษา แสงสินธ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ กรรมการ
5.2.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ข่วยหัวหน้าฝ่ายวิขาการ กรรมการ
5.2.7 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ข่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการ
5.2.8 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน ผู้ข่วยฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ
5.2.9 ครูดวงมณี คำปาแลว ผู้ข่วยฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ
5.2.10 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต หัวหน้างาน กรรมการ
5.2.11 ครูอัญซลี เตรียาภิรมย์ หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ
5.2.12 ครูศศึธร คำวินิจ ผู้ข่วยหัวหน้าฝ่ายวิฃาการระดับมัธยมศึกษาตอนด้น กรรมการและเลขานุการ

6) คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระ
คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระมีบทบาทและหน้าท่ี ดังน้ี
1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิซาหรือกิจกรรมท่ีรับผิดขอบ
2. ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. วัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีกำหนดพร้อมปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนทิมีข้อบกพร่อง
4. สร้างและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง
5. ศึกษาและวิจัยสภาพท่ัวไปในข้ันเรียน ท้ังด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมและส่ืงแวดล้อม
6. นิเทศ กำกับ ติดตามครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
7. เข้าร่วมประขุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิซาซีพอย่างต่อเน่ือง
8. กำหนดเวลาเพ่ือประขุมปรึกษา และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
9. นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

6.1 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระภาษาไทยมิรายนาม ดังน้ี
ที ่ 4 - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 ครูณัฐซยา พอพิน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ ผู้ข่วยหัวหน้าฯ ม.ด้น
3 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ ผู้ข่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 ครูศึรีพร พรพิพัฒน์ไพบลย์ กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ด้น
5 ครูศรีพรรณ ปิญญายศ กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ปลาย
6 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ้ี กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
7 ครูคิริพร พรพิพัฒน์ไพบลย์ กรรมการงานหลักสูตร ม.ด้น
8 ครูวัธนา จันทรเปารยะ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
9 มาสเตอร์กิติศักด จันกัน กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
10 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ด้น
11 ครูวรัทยา หม่ันม่ัง กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ด้น
12 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
13 มาสเตอร์กิติศักด๋ิ จันกัน กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูวรัทยา หม่ันม่ัง กรรมการงานวิจัยม.ด้น
15 ครูซฎาพร สมนาม กรรมการงานวิจัยม.ปลาย
16 ครูสิรีนาฎ จอมสวรรค์ กรรมการงานกิจกรรม
17 ครูวัธนา จันทรเปารยะ กรรมการงานกิจกรรม
18 ครูขฎาพร สมนาม กรรมการงานโครงการ
19 มาสเตอร์กิติศักด้ี จันกัน กรรมการงานโครงการ
20 ครูศรีพรรณ ปิญญายศ กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา
21 ครูสิรีนาฎ จอมสวรรค์ กรรมการงานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์
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ที ่ ข่ือ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
22 ครูชฎาพร สมนาม กรรมการงาน (วิเภิ:66  ม.ปลาย
23 มาสเตอร์กิติศักด้ี จันกัน กรรมการงาน (วิ1ศ:6ป ม.ปลาย
24 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการอนุมัติผลการเรียน
25 ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ้ี กรรมการอนุมัติผลการเรียน
26 ครูวัธนา จันทรเปารยะ เหรัญญิก
27 ครูสิรินาฎ จอมสวรรค์ เลขานุการ

6.2 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีรายนามดังนี้
ท่ี ข่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 ครูปริศนา อินทรขิต ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ม.ต้น
3 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 ครูอภิษฎา โพริกลาง กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ต้น
5 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ปลาย
7 มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย์ กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
8 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
10 ครูประภาศรี ทาขุน กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
11 มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณี กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
12 ครูอภิษฎา โพริกลาง กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
13 ครูปริศนา อินทรชิต กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
14 ครูประภาศรี ทาขุน กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
15 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
16 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ กรรมการงานวิจัย ม.ต้น
17 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ กรรมการงานวิจัย ม.ปลาย
18 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการงานกิจกรรม
19 ครูจิระภาภัสร์ จำแนกรถ กรรมการงานกิจกรรม
20 มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณี กรรมการงานโครงการ
21 มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว กรรมการงานโครงการ
22 มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา
23 มาสเตอร์ขวัญชัย แจ้ใจ กรรมการงานสารสนเทศและประขาสัมพันธ์
24 ครูปริศนา อินทรชิต กรรมการงาน (วิ!ศ:66  ม.ต้น
25 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการงาน (วิ!ศ:6ป ม.ปลาย
26 ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล กรรมการงาน ธ1ศ66  ม.ปลาย
27 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ กรรมการอนุมัติผลการเรียน ม.ต้น
28 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการอนุมัติผลการเรียน ม.ปลาย
29 ครูพรสวรรค์ แก้ววงศ์ กรรมการอนุมัติผลการเรียน ม.ปลาย
30 ครูอมรพรรณ สิทธิวงศ์ เหรัญญิก
31 ครูอภิษฎา โพริกลาง เลขานุการ
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6.3 คณะอนุกรรมการกลุ่มลาระการเรียนรู้วิทยาศาลตร์มีรายนามดังน้ี
* ข่ือ - สกุล ปฏิบ้ตหน้าท่ี
1 ครูนงลักษณ์ แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 ครูศศิธร คำวินิจ ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ม.ต้น
3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 ครูสุซัญญา รัตนสุนทรมณี กรรมการงาบวัดและผลประเมินผล ม.ต้น และกิจกรรมชุมนุม 

นักวิทยาศาสตร์
5 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ปลาย และงานกิจกรรมการแช่งขัน

ม.ปลาย
6 ครูสิริรัตน์ อิทธินภพรรรณ กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น และงานกิจกรรมการแช่งขัน ม.ต้น
7 มาสเตอร์ฃลธวัฃ มหายศนันทิ กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น และกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
8 ครูจันทร์จิรา ขัยอินทรีอาจ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย 1โครงงานวิทย์ และ ธ!กิ:6ป ม.ปลาย
9 ครูทัศนิย์พร สุขโซติ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย และงานกิจกรรมการแช่งขัน ม.ปลาย
10 มาสเตอร์ณัข สิริ,นันทิ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น, งานดาราศาสตร์
11 ครูวราภรณ์ สืบสุยะ กรรมการงาบนิเทศการสอน ม.ต้น และกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
12 ครูฤดีมาศ พลยา กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น, ม.ปลาย และห้องปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์
13 ครูนิตยา บุญตัน กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย โครงงานวิทย์และ ธ!กิ:6ป ม.ปลาย
14 ครูซนิดา ไชยซนะ กรรมการงานวิจัยและนวัตกรรม ม.ต้น .ม.ปลาย
15 มาสเตอร์ปียะ ไซยอ้าย กรรมการงานกิจกรรม, โครงงานวิทย์ และ ธ!กิ:6ช ม.ปลาย
16 มาสเตอร์ฉัตรขัย งานมลเซียว กรรมการงานกิจกรรม, โครงงานวิทย์ และ ธ!กิ:6ป ม.ปลาย
17 ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย และโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ี 

ย่ังยืน
18 มาสเตอร์พิชิตขัย สุภาจิน กรรมการโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน, โครงงานวิทย์ และ ธ!กิ:6ช 

ม.ปลาย
19 มาสเตอร์สมยุทธ โยธาใหญ่ กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา .โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ี 

ย่ังยืน
20 ครูมนต์รักษ์ โซคพิพัฒน์พร กรรมการงานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์ และกิจกรรมชุมนุม 

นักวิทยาศาสตร์
22 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล กรรมการงานกิจกรรมการแช่งขัน, โครงงานวิทย์ และ ธ!กิ:6ป ม.ปลาย
23 ครูวิซุดา งามแว่น กรรมการอนุมิติผลการเรียน และงานกิจกรรมการแช่งขัน ม.ปลาย
24 ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ กรรมการอนุมิติผลการเรียน และงาบกิจกรรมการแช่งขัน ม.ปลาย
25 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์ กรรมการอนุมิติผลการเรียน และงานกิจกรรมการแช่งขัน ม.ปลาย
26 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ กรรมการอนุมิติผลการเรียน และงานกิจกรรมการแช่งขัน ม.ปลาย
27 ครูเจนจิรา ดวงแก้ว เลขานุการม, เหรัญญิก และโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

6.4 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ลังคมศึกษา ศาลนา และวัฒนธรรม มีรายนามดังนี้
3 ข่ือ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ม.ต้น
3 ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ม.ปลาย
4 ครูพรนับพรรณ ปีนตี กรรมการ งานวัดและประเมินผล ม.ต้น
5 มาสเตอร์ประยูร ทาปีน กรรมการ งานวัดและประเมินผล ม.ปลาย
6 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ งานหลักสูตร ม.ต้น
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ที ่ ข่ือ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
7 ครูธารินทร์ สุซเกษม กรรมการ งานหลักสูตร ม.ต้น
8 มาสเตอร์วีระซาติ บุญหนัก กรรมการ งานหลักสูตร ม.ปลาย
9 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน กรรมการ งานหลักสูตร ม.ปลาย
10 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ งานนิเทศการสอน ม.ต้น
11 ครูธารินทร์ สุขเกษม กรรมการ งานนิเทศการสอน ม.ต้น
12 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ งานนิเทศการสอน ม.ปลาย
13 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์ กรรมการ งานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ งานวิจัย ม.ต้น
15 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน กรรมการ งานวิจัย ม.ปลาย
16 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ งานกิจกรรม
17 มาสเตอร์พัสกร วงษ์!ท กรรมการ งานกิจกรรม
18 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี กรรมการ งานโครงการ
19 ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง กรรมการ งานโครงการ
20 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์ กรรมการ งานพัสดุฯ และงานบำรุงรักษา
22 มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท กรรมการ งานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์
23 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการอนุมัติผลการเรียน
24 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปัน กรรมการอนุมัติผลการเรียน
25 มาสเตอร์วีระซาติ บุญหนัก กรรมการอนุมัติผลการเรียน
26 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์ เหรัญญิก
27 มาสเตอร์พสกร วงษ์!ท เลขานุการ

6.5 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา มีรายนามดังน้ี
ที ่ ข่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 มาสเตอร์ไผท ขัยนำ ผ้ซ่วยหัวหน้าฯ ม.ต้น
3 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี ผ้ซ่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการงานวัดและประเมินผล ม.ต้น
5 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง กรรมการงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย
6 มาสเตอร์,ซนะขัย ภมรขัยสกุล กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
7 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
8 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
9 มาสเตอร์ฐิติวัซร อัครบริรักษ์ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
10 มาสเตอร์วินัย ถ่ินจอม กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
11 มาสเตอร์ไผท ขัยนำ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
12 มาสเตอร์1ซาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
13 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูกฤศมน สาลี กรรมการงานวิจัย ม.ต้น
15 มาสเตอร์ซาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการงานวิจัย ม.ปลาย
16 มาสเตอร์ภมิ แพทย์คดี กรรมการงานกิจกรรม
17 มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ กรรมการงานกิจกรรม
18 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการงานโครงการ/แผนงาน
19 มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการงานโครงการ/แผนงาน
20 ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา
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* ข่ือ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
22 ครูอัจฉ่รีย์ บุญเรือง กรรมการงานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์
23 มาสเตอร์ฐิติวัซร อัครบรืรักษ์ กรรมการอนุบัติผลการเรียน
24 ครูกฤศมน สาสี กรรมการอบุมัติผลการเรียน
25 มาสเตอร์ซนะซัย ภมรขัยสกุล กรรมการอนุมัติผลการเรียน
26 ครูพรพิมล ก้อนแก้ว เหรัญญิก
27 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร เลขานุการ

6.6 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ มีรายนามดังน้ี
ฟ้ ข่ือ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 ครูศิริพร สุรินทร์คิริรัฐ ผ้ซ่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น
3 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ ผ้ซ่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย
4 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม งานวัดและประเมินผล ม.ต้น
5 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย
6 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการงานหลักสูตรและแผนการสอน ม.ต้น
7 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการงานหลักสูตรและแผนการสอน ม.ต้น
8 ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ กรรมการงานหลักสูตรและแผนการสอน ม.ปลาย
9 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการงานหลักสูตรและแผนการสอน ม.ปลาย
10 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
11 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
12 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
13 ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการงานวิจัย ม.ต้น
15 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการงานวิจัย ม.ปลาย
16 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ขนะศีก กรรมการงานกิจกรรม
17 มาสเตอร์ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์ กรรมการงานกิจกรรม
18 มาสเตอร์อัสนี นกน้อย กรรมการงานแผนงาน/โครงการ
19 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการงานแผนงาน/โครงการ
20 มาสเตอร์อุเทน ศรีวิไจรำพันธ์ กรรมการงานพัสดุๆและงานบำรุงรักษา
21 มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคิณวัฒนดิษฐ์ กรรมการงานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์
22 ครูพรจิตต์ รังสรรค์ กรรมการอนุมัติผลการเรียน
23 ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ กรรมการอนุมัติผลการเรียน
24 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการอนุมัติผลการเรียน
25 มาสเตอร์พลิษฐ์ โภคิณวัฒนดิษฐ์ เหรัญญิก
26 ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ เลขานุการ

6.7 คณะอนุกรรมการกลุ่มลาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีรายนามดังนี้
* เ อ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเซียร ผ้ซ่วยหัวหน้าฯ ม.ต้น
3 มาสเตอร์เดซา บันเปรย ผ้ซ่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 มาสเตอร์ยุทธศักด๋ิ ลินธุพงค์ กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ต้น
5 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ กรรมการงานวัดและผลประเมินผล ม.ปลาย
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ที ่ ขื่อ -  สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
6 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
7 ครูสุพิญข์ญา อินนันต์ กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
8 ครูรัซนี ชำนาญรบ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
9 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
10 มาสเตอร์ยุทธสักด สินธุพงศ์ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
11 มาสเตอร์มงคลสักด ใหม่จันทร์แดง กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
12 มาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
13 ครูสิริกัญญา วงศ์คำ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูวารุณี ธิจิตตัง กรรมการงานวิจัย ม.ต้น
15 มาสเตอร์ปริญญา นฤประซา กรรมการงานวิจัย ม.ปลาย
16 มาสเตอร์นิวัต อรุณวิสัย กรรมการงานกิจกรรม
17 มาสเตอร์มงคลศักด้ิ ใหม่จันทร์แดง กรรมการงานกิจกรรม
18 ครูสุพิญชํญา อินนันต์ กรรมการงานโครงการ
19 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการงานโครงการ
20 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา
22 มาสเตอร์กุลภาค วิชา กรรมการงานสารสนเทศและประซาสัมพันธ์
23 มาสเตอร์เดซา นันเปรย กรรมการงาน 01กิ:อช ม.ปลาย
24 ครูรัซนี ชำนาญรบ กรรมการอนุมัติผลการเรียน
25 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการอนุมัติผลการเรียน
26 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการอนุมัติผลการเรียน
27 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ เหรัญญิก
28 ครูวารุณี ธิจิตตัง เสซานุการ

6.8 คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายนามดังน้ี
ที ่ ข่ือ - สกุล ปฏิบัติหน้าท่ี
1 ครูสุซาวดี ย่ังยืน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2 ครูสุภาพร กาวิล ผู้ซ่วยหัวหน้าฯ ม.ต้น
3 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฯ ม.ปลาย
4 ครูพัซรี กังวาลไกล ผู้ประสานงานภาษาจีน
5 ครูสายสุนิย์ คิดชัย กรรมการงานวัดและประเมินผล ม.ต้น
6 ครูจินตนา เปียมชัยวัฒน์ กรรมการงานวัดและประเมินผล ม.ปลาย
7 ครูจัสมิน วรรณา กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
8 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการงานหลักสูตร ม.ต้น
9 ครูอริญซย์ ชัยปริพรรห์ กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
10 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการงานหลักสูตร ม.ปลาย
11 ครูขวัญซนก ซาลีวรรณ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
12 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ต้น
13 ครูนภัสกร บางสายน้อย กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
14 ครูภคอร เตซะดำรงธรรม กรรมการงานนิเทศการสอน ม.ปลาย
15 ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว กรรมการงานวิจัย ม.ต้น
16 ครูพัซรี กังวาลไกล กรรมการงานวิจัย ม.ปลาย
17 ครูวันเพ็ญ พิณทอง กรรมการงานกิจกรรม
18 มาสเตอร์เอนก โซคคิริวุฒิกุล กรรมการงานกิจกรรม
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ที ่ ซ่ือ -  สกล ปฏิบัติหน้าท่ี
19 ครูอริญขย์ ขัยปริพรรห์ กรรมการงานโครงการ/แผนงาน
20 ครูนภัสกร บางสายน้อย กรรมการงานโครงการ/แผนงาน
22 ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ กรรมการงานพัสดุฯและงานบำรุงรักษา
23 ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการงานสารสนเทศและประขาสัมพันธ์
24 ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ กรรมการงาน (วิ!กิ:6ป ม.ปลาย
25 ครูสุภาพร กาวิล กรรมการอนุมิติผลการเรียน
26 ครูพัซรี กังวาลไกล กรรมการอนุมิติผลการเรียน
27 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการอนุมิติผลการเรียน
28 ครูสิริขวัญ แก้วแย้ม เหรัญญิก
29 ครูกมลชนก พิณขัย เลขานุการ

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบ้ติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


