
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลัย 
ท่ี 43 / 2561

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 1=0 ๓117 0ฉ7 2018
แผนการเรียน [เก9แรเา ?โอ9โ0โาค0

ด ้วยโรงเร ียนมงฟอร ์ตว ิทยาล ัย  โดยแผนการเร ียน โก9แรเา โโอ9๓๓๓0 ฝ ่ายวิชาการ 

ใด้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โโ โฉ๓แ7 0ฉ7 2018” ในวันศุกร์ท่ี 17 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพ่ือแกความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบให้กับของนักเรียนระดับชั้นมัธยมคีกษาปีที่ 5

2. เพ ื่อสร้างความสมานสามัคค ี และความสัมพ ันธ์อ ันค ีระหว่างครู น ักเรียนตั้งแต่ระดับ 

มัธยมคีกษาปีที่ 1-5

ดังนั้น เพ ื่อให้การดำเน ินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง 

คณะกรรมการดำเนินงาน และแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังต่อใปน้ี

1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าที่ ให้ดำปรึกษา สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

ดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ประธานกรรมการ

1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายครู มีหน้าที่ ให้ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายนักเรียน 

และร่วมวางแผนในการดำเนินงานให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากที่ส ุด 

ประกอบด้วย

2.1 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ

2.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธาน

2.3 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ

2.4 /ฬอร10โ โIX รอ!แอ กรรมการ

2.5 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ

2.6 มาสเตอร์อรรถกร มัชณันติกสมัย กรรมการ

2.7 มาสเตอร์โกรสิงห้ ใจหลวง กรรมการ

2.8 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ

2.9 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติรัฒนพงค์ กรรมการ

/ 2.10 ครูกิดาการ
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2.10 ครูกิดาการ ดิริ

2.11 ครูวีริสา หิรัญโพศาล

2.12 คณะครูแผนการเรียน ธก9แรเา ?โ09โ0๓๓0

2.13 ครฬฺพัตรา ลวรรณนารี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานการ

3. คณะกรรมการดำเนินงานฝายนักเรียน มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินการในการจัดกิจกรรมให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย

3.1 นางสาวซาร่า มินอก ม.ร/ธ ประธานกรรมการ

3.2 นายฌอน โซน่ี ม.ร//\ รองประธาน

3.3 นายอาชาไนย ดะลุณเพธย์ ม.ร//\ กรรมการ

3.4 นางสาวภัทรวรรณ ศรวณียวงค์ ม.ร//\ กรรมการ

3.5 นายคริสโตเฟอร์ จอห์น พระทองแสง ม.ร//\ กรรมการ

3.6 นายธัญธร หย่างวงศกร ม.ร/ธ กรรมการ

3.7 นายฐิติกร ทันสม ม.ร/ธ กรรมการ

3.8 นางสาวมญชุพิชา ดิรินิรันดร์ ม.ร/ธ กรรมการ

3.9 คณะนักเรียนระดับชั้น ม.ร/^ , ม.ร/ธ กรรมการ

3.10 นางสาวณัฎฐิซา อวยดิลบี ม.ร/ธ กรรมการ

4. คณะกรรมการฝายตรวจฟึอบราย#อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แสะประฟึานงานด้านยานพาหนะ
มีหน้าท่ี

-  ติดตาม/รวบรวม ราย#อนักเรียน ลงทะเบียนนักเรียน และสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

-  ติดต่อ ประสานงานด้านยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการเดินทางให้แก่นักเรียน ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง ประธานกรรมการ

4.2 นางสาวพีรยา ฤกษ์ดี ม.ร//\ รองประธาน

4.3 นางสาวนงนภัส เม่านาพราย ม.ร/8 กรรมการ

ร. คณะกรรมการฝายพิธีการ พิธีกร มีหน้าที่ จัดเตรียมคำกล่าวรายงานในพิธีเปีด รวมถึงคำกล่าวเอด 

ของประธานในพิธี และคำเนินการในพิธีเปีดการเข้าค่าย ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติรัฒนพงค์ ประธานกรรมการ

5.2 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ รองประธานกรรมการ

5.3 นางสาวนิชานันทั วุฒิรัตน์ ม.ร//\ กรรมการ

5.4 นายฐิติกร ทันสม ม.ร/ธ กรรมการ

/ 6. คณะกรรมการฝายฟึถานท่ี
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6. คณะก 8รมการฝายสถานที่ มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน และสำรวจสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

ตลอดจนถึงการดูแลจัดเตรียมสถานที่ให ้พร้อมสำหรับการดำเน ินการจัดกิจกรรมล่วงหน้าก่อน 1 รัน 

ประกอบด้วย

ธ.ใ ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ

6.2 มาสเตอรัวรินทร วสุรัต รองประธาน

6.3 มาสเตอรัโกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ

6.4 มาสเตอรันิรันดรัพงค์ ลากตา กรรมการ

6.5 นายฌอน โซน่ี ม.5/4. กรรมการ

6.6 นายนัฐกร เกตุสมัคร ม.5/4. กรรมการ

6.7 นายณพณิช ชัจจเดรั ม.5/4. กรรมการ

6.8 นายภูมิ ดำภีระยศ ม.5/4. กรรมการ

6.9 นายฐิติกร ทันสม ม.5/8 กรรมการ

6.10 นายธนกฤต คุณเขต ม.5/8 กรรมการ

6.11 นายธัญธร หย่างวงศกร ม.5/8 กรรมการ

6.12 นายนภนต่ จิตใส ม.5/8 กรรมการ

6.13 นางสาวซาร่า มินอก ม.5/8 กรรมการ

6.14 นางสาวณัจจนิซา อวยสิลป้ ม.5/8 กรรมการ

6.15 นางสาวมญชุพิชา สิรินิรันดร ม.5/8 กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดฐานกิจกรรม มีหน้าท่ี วางแผน ดแล ปร: ส̂านงาน จัดเตรียมลีอ วัสดุ อุปกรณิ

ต่าง  ๆที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละฐาน พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมของแต่ละฐาน ประกอบด้วย

7.1 นายฐิติกร ทันสม ม.5/8 ประธานกรรมการ

7.2 นายคริสโตเฟอรั จอห์น พระทองแสง ม.5/4. กรรมการจานที่ 1

7.3 นางสาวณัฐธยาน้ จิรหิรัญวราโชติ ม.ร/ กรรมการฐานที่ 2

7.4 นางสาวภัทรวรรณ ศรวณิยวงค์ ม.ธ/ กรรมการฐานที่ 3

7.5 นางสาวณิฎฐณิชา อวยสิลป็ ม.5/8 กรรมการฐานที่ 4

7.6 นางสาวชาร่า มินอก ม.5/8 กรรมการจานที่ 5

7.7 นายธนกฤต คุณเขตม. ม.5/8 กรรมการจานที่ 6

7.8 นายนัฐกร เกตุสมัคร ม.5/4. กรรมการจานที่ 7 ฬ่
8. คณะครท่ีปรึกษาฝ่ายจัดรานกิจกรรม มีหน้าที่ ให้ดำปรีกษ า ร่วมวางแผน และพิจารณาความ

เหมาะสมของกิจกรรมที่จัดในแต่ละ:ฐานตลอด1จนดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยของนักเรียน

ระหว่างการดำเนินกิจกรรม

8.1 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ

8.2 มาสเตอรัวรินทร วสุรัต รองประธาน

/ 8.3 ครธนัซพร........
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8.3 ครูธนช'พร จิตธรรม

8.4 /ฬฉร!0โ ]อก01เาฉก ?0ก01 1๓0ก9

8.5 /ฬฉร!0โ ร!๓อก 0น1เาผฉ!!0

8.6 70ฉอเา0โ าโเ'๐! ผเแ๒๓5

8.7 ครูสุฟัดรา สุวรรณนารี

8.8 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์

8.9 /ฬฉร!6โ อตก!๒ ?. 7!กอ1ชก9ฉก

8.10 70ฉอเา0โ เ-0นโอเ05 อตVเฟ

8.11 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน

8.12 /ฬฉ510โ /ฬ!อเาฉ0เ .เต๓05 0โ0รรผ0แ

8.13 /ฬฉร!0โ ๓ฉอเฉน 7โตผฉแV

8.14 70ฉอ[า0โ /\ก90แอฉ เ-ตอ0โกฉ ผต!;!ผต!:

8.15 ครูกิดาการ ดิริ

8.16 ครูเฟ้ญสุภางศ์ แปงคำ

8.17 /ฬฉร!0โ รโ00ก!Vฉรนเฉ 7ฉ6ฉ̂ นเนณ

8.18 70ฉอ[า0โ 2เาฉช 7!ก9

8.19 /ฬฉร!0โ 0เาโ!ร ร0ฉเ

8.20 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย

8.21 มาสเตอร์ใกรสิงห์ ใจหลวง

8.22 /ฬฉร!0โ แฉ9ฉโฉ] 8ฉเฉอเาฉกอเ0โ

8.23 /ฬฉร!0โ ?ฉกV©! ^ ๓เฉก!

8.24 ครู่วีริสา หิรัญโพศาล

8.25 มาสเตอร์นิรันดร์พงคํ ลากตา

8.26 /ฬฉร!0โ อฉ9กฉอเาฉผ -4ร|โฉผ

8.27 /ฬฉร!0โ 7ฉ7เอโ /ฬฉรร©V

8.28 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติรัฒนพงศ์

8.29 ครูนัยน์ปพร เพ่ิมฉลาด

8.30 /ฬฉร!0โ [ะก่อ รต!!!ฉ

กรรมการฐานที่ 1 

กรรมการฐานที่ 1 

กรรมการฐานที่ 1 

กรรมการฐานที่ 1 

กรรมการฐานที่ 2 

กรรมการฐานที่ 2 

กรรมการฐานที่ 2 

กรรมการฐานที่ 2 

กรรมการฐานที่ 3 

กรรมการฐานที่ 3 

กรรมการฐานที่ 3 

กรรมการฐานที่ 3 

กรรมการฐานที่ 4 

กรรมการฐานที่ 4 

กรรมการฐานที่ 4 

กรรมการฐานที่ 4 

กรรมการฐานที่ 4 

กรรมการฐานที่ 5 

กรรมการฐานที่ 5 

กรรมการฐานที่ 5 

กรรมการฐานที่ 5 

กรรมการฐานที่ 6 

กรรมการฐานที่ 7 

กรรมการฐานที่ 7 

กรรมการฐานที่ 7 

กรรมการฐานคำสอนจากครู 

กรรมการฐานคำสอนจากครู 

กรรมการฐานคำสอนจากครู

9. คณะกรรมการฝายส่งเสริมวินัยนักเรียน มีหน้าที่ จัดกลุ่มนักเรียนขึ้นรถในการเดินทางโป-กลับ 

กำหนดแนวปฏิบัติ กฎ กติกา ในการเข้าค่าย ดูแลระเบียบวินัย และความปลอดภัยของนักเรียนตลอด

การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย

9.1 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ ประธานกรรมการ

9.2 มาสเตอร์วรินทร วสุรัติ รองประธาน

/ 9.3 มาสเตอร์นิรันดร์พงห์
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9.3 มาสเตอร์นิรันดรพงค ลากตา กรรมการ

9.4 มาสเตอร์กำจร ยังยืน กรรมการ

9.5 นายวรปรัชญ์ อำนวยชัยชนะ ม.ธ//\ กรรมการ

10. คณะกรรมการฝายประซาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม แจ้งข่าวสาร ข้อมูล บันทึกภาพ 

การจัดกิจกรรม ผ่านทางเว์บโซต์ของโรงเรียนและช่องทางอ่ืน ®]

10.1 มาสเตอร์วรินทร วสุรัต ประธานกรรมการ

10.2 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ

10.3 นายสุพสิน คนธี'รัตนะกุล ม.3/4, กรรมการ

11. คณะกรรมการฝายจัดทำงบประมาณ มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง *1 

เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแผนงาน ประกอบด้วย

7.1 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี ประธานกรรมการ

7.2 ม.จักรกริช สาระขันธ์ รองประธาน

7.3 นางสาวณัฎฐณิชา อวยสิลป้ ม.ธ/8 กรรมการ

12. คณะกรรมการฝายประเมินผล รวบรวมเอกสาร แสะจัดทำแฟ้มสรุปงาน มีหน้าท่ี

-  ออกแบบ และจัดทำแบบประเมิน พร้อมทั้งประมวลผลการประเมินการจัดกิจกรรม

-  ประสานงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ๓ บรวบรวมเอกสารทุกอย่าง โดยจัดทำเป็นแพัมสรุปงาน

12.1 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ ประธานกรรมการ

12.2 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี รองประธาน

12.3 ครธนัซพร จิตธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ใด ้รับการแต่งตั้ง ปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ท ี่ใด ้ร ับมอบหมายด้วยความ

ร้บผดชอบ และเติมกาลังความสามารถ

ส่ัง ณ รันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน้)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


