
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 4 0 /2 5 6 1

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีคาราวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

ด้วย ภราดาโยเซฟ อังเดร เกเก็ง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย กำหนดจัดพิธีคาราวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 
ณ หอประขุมเซนต่โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เพ่ือให้พิธีคาราวะศพดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสง่างาม จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานใน 
หน้าท่ีต่าง  ๆ ดังน้ี

1. คณ ะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ กำหนดและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแก่ 
คณะกรรมการทุกฝ่าย และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงานไปด้วย 
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน่ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดา ศราวุธ ยุขมพู รองประธาน
1.3 ม.'ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
1.4 ม.บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.5 ม.สุวรรณ อินทรซิต กรรมการ
1.6 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
1.7 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
1.8 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.9 ม.เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
1.10 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
1.11 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
1.12 ม.ไขยวัฒน้ บุญเลิศ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการต้อนรับ มีหน้าท่ีต้อนรับ ดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่ผู้ 
ท่ีมาร่วมพิธีคาราวะศพ ประกอบด้วย

2.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้ช่วยฝ่ายทุกฝ่าย (วันท่ี 18 - 20 กรกฎาคม 2561)
2.2 หัวหน้าระดับข้ัน ม.ด้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันท่ี 1 8 , 2 0  กรกฎาคม 2561)
2.3 หัวหน้าระดับข้ัน ม.ปลาย และหัวหน้างาน (วันท่ี 1 9 , 2 0  กรกฎาคม 2561)
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3. คณะกรรมการประขาสัมพันธ์ จัดทำหนังสือประวัติเพื่อเป็นท่ีระลึก และวีดีทัศน์ มีหน้าท่ี
1) จัดทำหนังสือประวัติเพ่ือเป็นท่ีระลึกภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง และวดทัศน์
2) จัดทำจดหมายหรือติดต่อขอลารไว้อาลัยจากอธิการและผู้อำนวยการ คณะครู คณะพนักงาน แล 

คณะพยาบาลผู้ดูแล
3) จัดทำกำหนดการพิธีคาราวะศพ
4) ประขาสัมพันธ์กำหนดการพิธีคาราวะศพแก่ครู พนักงาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและ 

ครู ศิษย์เก่า พระศาสนจักรท้องถ่ิน และแขกผู้มีเกียรติ
5) ฉายวีดีทัศน์
6) จัดทำรูปวางหน้าศพ
7) บันทึกภาพและวีดีโอภายในงาน 

คณะกรรมการประกอบด้วย
3.1 ม.ไฃยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
3.2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธาน
3.3 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
3.4 ครูภูรี'ซา จันทร์ดี กรรมการ
3.5 ม.รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
3.6 ม.อภิขาติ ใจอินผล กรรมการ
3.7 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
3.8 ครูนภัสกร บางสายน้อย กรรมการ
3.9 ม.เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการ
3.10 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการพิธีกรรม มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีต้ังศพ ดอกไม้หน้าศพ ติดต่อพระสงฆ์มาทำพิธีบูขา 
ขอบพระคุณ ก่อสวด จัดทำเพลงในพิธีและหนังสือเพลง จัดเตรียมดอกไม้และดิน จัดพิธีการเคล่ือนศพ ส่ัง 
พวงหรีดในนามมูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือฯ คณะภราดาและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และ 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พนักงาน และนักเรียน และเป็นพิธีกรดำเนินพิธีกรรม ประกอบด้วย

4.1 ภราดาศราวุธ ยุขมภู ประธานกรรมการ
4.2 ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ รองประธาน
4.3 ครูภิสรา พงษ์พิศ กรรมการ
4.4 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
4.5 ครูสุขาวดี ยงยน กรรมการ
4.6 ม.กำจร ย่ังยืน กรรมการ
4.7 ม.ณัธวัฒน์ ซนะศิก กรรมการ
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4.8 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
4.9 ครูศศิน ดาวดี กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการสถานท่ี และอาหาร มีหน้าท่ี จัดสถานท่ี จัดทำแผนผังท่ีน่ัง จัดทำท่ีวางหรีด จัดเตรียมและ 
ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ จัดอาหารและน้ําดื่มรับรองแขก จัดเตรียมท่ีจอดรถและการจราจร จัดทำบอร์ด 
กำหนดการคาราวะศพบริเวณหน้าโรงอาหาร ประกอบด้วย

5.1 ม.สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
5.2 ม.อานนท์ อินนันทํ รองประธาน
5.3 ม.กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
5.4 ม.ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์ กรรมการ
5.5 ม.ลิขิต ซูวงศ์ กรรมการ
5.6 ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการ
5.7 ม.ธัขธาริน หมวกทอง กรรมการ
5.8 ม.นิรันดร์พงศ์ ลากตา กรรมการ
5.9 ม.นเรนฤทธ๋ึ ต๊ะด้องใจ กรรมการ
5.10 ม.สุรขัย แสนทอน กรรมการ
5.11 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
5.12 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
5.13 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพนูลย์กิจ กรรมการ
5.14 ครูขนกกร ไขยวงศ์คำ กรรมการ
5.15 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
5.16 ครูขฎาพร สมนาม กรรมการ
5.17 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ กรรมการ
5.18 ครูณัฐขยา พอพิณ กรรมการ
5.19 ครูภัขรี กังวานไกล กรรมการ
5.19 ม.เมธี สงวนทรัพย์ กรรมการ
5.20 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการการเงิน มีหน้าท่ี จัดทำบัญฃีรายรับ-รายจ่าย ดูแลการเบิกงบประมาณดำเนินการจากฝ่าย 
ต่าง  ๆ จัดทำกล,องรับเงินบริจาค จัดทำสมุดเขียนไว้อาลัย ประสานการจัดทำค่าใฃ้จ่ายรวมกับโรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัยแผนกประถมเพ่ือเบิกคณะฯ ประสานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม จำหน่ายเหรียญท่ีระลึก 
กองทุน ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ประกอบด้วย

6.1 ครูศศิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
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6.2 ม.สรพงษ์ สมธรรม รองประธาน
6.3 ครูเกษรีนทร์ กะณะ กรรมการ
6.4 ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
6.5 ครูวรพิฃฃา ยาวงศ์ กรรมการ
6.6 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
6.7 ครูญาดา กะราม กรรมการ
6.8 ม.'นันทจักร มีซัย กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการดำเนินการทางทางกฎหมาย มีหน้าท่ี ประสานติดต่อใบมรณะบัตร แจ้งตำรวจ และแจ้ง 
สถานทูตหรือกงสุล ประกอบด้วย

7.1 ม.ไซยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
7.2 ม.บุญเท่ง เถระ รองประธาน

8. คณะกรรมการจัดบุคลากรเข้าร่วมในพิธี มีหน้าท่ี
1) จัดครู พนักงาน และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีแต่ละวัน ดังน้ี

- วันพุธ 18 กรกฎาคม 2561 ครูระดับ'ช้ัน ม.ด้น บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 
สำนักผู้อำนวยการ พนักงาน และนักการ

- วันพฤหัส 19 กรกฎาคม 2561 ครูระดับข้ัน ม.ปลาย บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิซาการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวใป ฝ่ายธุรการ-การเงิน พนักงานโภซนาการ

- วันศุกร์ 20 กรกฎาคม 2561 ครูและพนักงานทุกคน คณะกรรมการนักเรียน
2) สำรวจครู และพนักงานท่ีจะใปร่วมพิธีปลงศพ ณ โรงเรียนอัสสัมซัญศรีศรีราซา
3) จัดเตรียมรถสำหรับภราดาและผู้ไปร่วมพิธีปลงศพ ณ โรงเรียนอัสสัมฃัญศรีศรีราซา
4) แจ้งครูและพนักงานแต่งซุดสุภาพไว้ทุกข์ วันท่ี 19 - 22 กรกฎาคม 2561
5) ประสานท่ีพักท่ีโรงเรียนอัสสัมฃัญศรีราซา
6) เบิกงบประมาณค่าเดินทางและท่ีพักไปร่วมพิธีปลงศพ ณ โรงเรียนอัสสัมซัญศรีศรีราซา 

คณะกรรมการประกอบด้วย
8.1 ม.บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
8.2 ครูดวงมณี คำปาแลว รองประธาน
8.3 ม.เสถียร ซ่างเงิน กรรมการ
8.4 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
8.5 ครูอัญฃลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
8.6 ม.วรีนทร วสุวัต กรรมการ
8.7 ม.พฃร ซัยสงคราม กรรมการ
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กรรมการ8.8 ครูสุพรรณี สายนำทาน
8.9 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการและเลขานุการ

ท้ังน้ี ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบติหน้าท่ีด้วยความรับผิดขอบและดำเนินการทุกข้ันตอน 
ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้

ส่ัง ณ วัน ท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

^  ^ 3-

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน่)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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