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คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 5 ๆ  /  2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2 5 6 1 ”

ตามที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีกิจกรรม “วันผู้ปกครองพบครู ครั้งท่ี 2 ป ีการศึกษา 
2 5 6 1 ” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 7 ตุลาคม 2561 เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว และรายงานผลความสำเร็จที่เกิด 
จากการพัฒนานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 และแจกรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดความประทับใจแก่ผู้ปกครอง โรงเรียนฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

1. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมาย ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ม. ธีรกัทร์ วิโรจน์สถุล ประธาน
1.2 ม.บุญเพ่ง เถระ รองประธาน
1.3 ม.สุวรรณ อินทรขิต กรรมการ
1.4 ม.ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
1.5 ม. ใขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
1.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
1.7 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.8 ม. เสถียร ข่างเงิน กรรมการ
1.9 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
1.10 ม.วรินทร วสุวัต กรรมการ
1.11 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
1.12 ม. กำจร ยั่งยืน กรรมการ
1.13 ครูศศึธร คำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับและดูแลการเข้าร่วมประขุมของผู้ปกครอง บริเวณพื้นที่ 
ลงทะเบียน และทางเข้าห้องประขุมเซนติโยเซฟ ประกอบด้วย

2.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้ข่วยฝ่ายทุกฝ่าย
2.2 หัวหน้าระดับขั้น
2.3 ครูประจำขั้นห้องละ 1 คน
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3. คณะกรรมการรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ปกครอง มีหน้าที่ จ ัด เตรียมรายซื่อนักเรียนทุก
ระดับขั้นประสานงานอาคารสถานที่เพื่อจัดเตรียมโต๊ะ เก ้าอ ี้ บีายห้อง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการรับลงทะเบียน 
ร ับลงทะเบ ียนเข ้าร ่วมประช ุมของผ ู้ปกครอง สรุปจำนวนและจ ัดทำสถ ิต ิการเข ้าร ่วมประช ุมของผ ู้ปกครอง 
ประกอบด้วย

3.1 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ ประธาน
3.2 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
3.3 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
3.4 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม กรรมการ
3.5 ครูประจำขั้นห้องละ 1 คน

4. คณะกรรมการดำเน ินการประช ุมผ ู้ปกครอง มีหน้าที่ วางแผน จ ัด เตรียมการประชุมผู้ปกครอง 
และประลานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

4.1 ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธาน
4.2 ม.บุญเท่ง เถระ รองประธาน
4.3 ม.สุวรรณ อินทรขิต กรรมการ
4.4 ม.ไขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
4.5 ครูดาริษา แสงสินธ์ กรรมการ
4.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
4.7 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
4.8 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
4.9 ม.เสถียร ข่างเงิน กรรมการ
4.10 ม. วรินทร วสุวัต กรรมการ
4.11 ครูศศิธร ดำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายแจกผลการเรียน ภาคเรียนที่ I /  2561
5.1 คณะกรรมการแจกรายงานผลการเร ียน กรณีผู้ปกครองมีบ ุตรทั้งระดับขั้น ม.ด้น และ ม. 

ปลาย โดยกำหนดแจกรายงานผลการเรียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. (ภาคเข้า) และตั้งแต่เวลา 14.30 น. (ภาคบ่าย) ณ 
ห้องวิขาการ อาคาร ร*. /V1ลโ)เ ประกอบด้วย

5.1.1 ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธาน
5.1.2 ครูปาณัฐรีล คุณดำจัน กรรมการ
5.1.3 ม.ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ

5 .2 ครูประจำขั้นแจกรายงานผลการเรียนภาคเรียนที่1 /2561 ร ะ ด ับ ข ั้น ม .! -6 ณห้องเรียนแต่
ละระดับขั้น

เวลา 09.30 - 11.30 น. ระดับขั้น ม. 4 - 6 
เวลา 14.30 -  16.00 น. ระดับขั้น ม. 1 - 3



6. คณะกรรมการรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที, 2 /2561  มีหน้าที่ รับชำระค่าธรรมเนียม 
การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 และค่าลงทะเบียนเรียน 70

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.1
1 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ
2 ครูลำจวน รัตนบุรี
3 ม. ปียะ ไชยอ้าย
4 ครูนงนภัส สมณะ
5 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล
6 ครูรัซนี ชำนาญรบ
7 ครูนงลักษณ์ คำไทย
8 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์
9 ม. สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ
/\
8 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.2
1 ม. จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
2 ครูศศิน ดาวดี
3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ
4 ครูธีริศรา คำสิทธ้ิ
5 ม. ธราดร จันทร์แสง
6 ม. ฤทธิยา ศรีสวนจิก
7 ครูสมรัก ปริยะวาที
8 ม. สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล
/\ ครูกมลวรรณ ทะนัน8

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.3
1 ครูอรุณี มงคล
2 ม. ประสงค์ สุทา
3 ครูวรพิซซา ยาวงศ์
4 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง
5 ม. ฐานกร เทรเวส
6 ม. สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา
7 ครูนงลักษณ์ แอมบอส
8 ม. พซร ชัยสงคราม
/\ ม.รังสรรค์ พรพัฒนา8

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.4
1 ม.นเรนทร์ฤทธ้ี ต๊ะต้องใจ
2 ม. ประสงค์ สุทา
3 ม.ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์
4 ม. ชนะ เปรมกลาง
5 ม. อภิชาต ใจอินผล
6 ครูญาดา กะราม
7 ม. สุพจน์ เทียมยศ
8 ครูรสรินทร์ รตนประภา
9 ม. คักด'บดินทร์ กันมะโน
10 ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ
11 ม. สมชาย นิพาพันธ์
4

ม. ธัชธาริน หมวกทอง8

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.ร
1 ครูจิดาภา ชัยสงคราม
2 ม. พชร ชัยสงคราม
3 ครูสมรัก ปริยะวาที
4 ม. ชนะชัย ภมรชัยกุล
5 ม. ปริญญา นฤประซา
6 ม. ไผท ชัยนำ
7 ครูทีพานันท์ แสงศรีจันทร์
8 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
9 ครูณัฐซยา พอพิน
10 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
11 ครูสุชาวดี ย่ังยืน
/\ ครูธนัชพร จิตต์ธรรม8

ห้อง ครูรับชำระค่าธรรมเนียมฯ ม.6
1 ม. ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ
2 ม. ธีระพงษ์ มณีวรรณ
3 ครูกฤติมา ทิพวัง
4 ครูมยุรี ทรายแก้ว
5 ครูพวงไพร สายสกล
6 ครูสุพรรณี สายนำทาน
7 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์
8 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์
9 ม. จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
10 ม. อานนท์ อินนันท์
11 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ
/\ ครูสุพัตรา สุวรรณนารี8

กรรมการรับเงิน 7 0 1. ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
2. ครูวันเพ็ญ สุขเกษม
3. ครูดวงมณี คำปาแลว
4. ครูพรพิไล สมาธิ



7. คณะกรรมการการเงิน มีหน้าท่ี
1) จัดเตรียมรายซื่อน ักเรียนทุกระดับขั้น สำหรับกรรมการรับขำระค่าธรรมเนียมการเรียน และ 

รายซื่อนักเรียนค้างขำระค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับครูประจำขั้นและงานวัดผล
2) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรับขำระเงิน
3) รับขำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านบัตรเครดิต 
ประกอบด้วย
7.1 ม.สรพงษ์ สมธรรม ประธาน
7.2 ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
7.3 ครูเกษรีนทรี กะณะ กรรมการ
7.4 ม.นันทจักรี มีซัย กรรมการ

8. คณ ะกรรมการฝายแจกเอกสาร และบริการแลกเง ิน มีหน้าที่ แจกเอกสารใบลงทะเบียนขำระ 
ค่าธรรมเนียมการเรียน และบริการแลกเงินแก่ผู้ปกครองทุกระดับขั้น ประสานงานกับงานการเงิน เพื่อจัดเตรียมเงิน
เหรียญ เงินสดย่อย และอำนวยความสะดวกในการแลกเงินให้กับผู้ปกครอง ประกอบด้วย

8.1 ครูดารีษา แสงสินธ์ ประธาน
8.2 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
8.3 ครูศศิธร ดันดุ กรรมการ
8.4 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝายประขาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประซาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้าร่วม 
ประชุมรับทราบ บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม และเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ผ่านทาง สื่อที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

9.1 ม. ไฃยวัฒน้ บุญเลิศ ประธาน
9.2 ครูภูรี,ซา จันทร์ดี กรรมการ
9.3 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ

10. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินการ 
ประชุม และจุดการขำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน โดยประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

10.1 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
10.2 ม.สุรฃัย แสนทอน รองประธาน
10.3 ม.อภิซาติ ใจอินผล กรรมการ
10.4 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
10.4 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝายจราจรและความปลอดภัย มีหน้าที่ ประสานงานสถานที่จอดรถ อำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

11.1 ม.ลิขิต ชุวงศ์ ประธาน
11.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย



12. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องด ื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมนํ้าดื่มและอาหารกลาง'วันสำหรับครู 
ที่มาปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

12.1 ครขูนกกร ไซยวงค์คำ
12.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ
12.3 พนักงานโรงอาหาร

13. คณะกรรมการฝายลถาน ท่ี มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ เตรียมโต๊ะ เก ้าอ ี้ ณ ห้องประขุมเซนติโยเซฟ 
ให้สะอาดเรียบร้อยและเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประขุม ตลอดจนจัดเตรียมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับจุดรับลงทะเมียน 
เข้าร่วมประขุม และจัดทำมีายแจ้งห้องเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ ประกอบด้วย

13.1 ม.อานนท์ อินนันท์
13.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ
13.3 นักการ/ภารโรง

14. คณะกรรมการฝายประเม ินและติดตามผล มีหน้าที่ ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล
ประกอบด้วย

14.1 ม.'ธีรภัทรี วิโรจน์สถุล ประธาน
14.2 ม.นิคม พุทธิมา รองประธาน
14.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
14.4 ม.วรีนทร วสุวัต กรรมการ
14.5 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดขอบและดำเนินการ 
ทุกขั้นตอนให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ส่ัง ณ วันที่ 2 0  กันยายน พุทธคักราซ 2561

-

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน้) 
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



แนวปฏิบัติในวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 วันท่ี 27 ตุลาคม 2561
ภาคเข้า ลงเวลาทำงานไม่เกิน 07.50 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 11.30 น.

เวลา รายการ
08.00 - 08.30 น. กรรมการรับลงทะเบียนปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ปกครองเข้าร่วมประขุม บริเวณ 

หน้าโรงอาหาร
08.30 -  09.30 น. ประขุมผู้ปกครอง
09.00 น. กรรมการรับขำระค่าธรรมเนียมการเรียนรับอุปกรณ์การรับเงินและรายขื่อนักเรียน 

จากงานการเงิน
09.30 -  11.30 น. กรรมการรับขำระค่าธรรมเนียมรับขำระค่าธรรมเนียม ในโรงอาหาร และนำส่งเงิน

และคืนอุปกรณ์ให้แก่งานการเงิน ณ ห้องลีลาวดี
ครูประจำขั้นแจกสมุดรายงานผลการเรียน ณ ห้องเรียนประจำขั้น

ภาคบ่าย ลงเวลาทำงานไม่เกิน 12.30 น. และลงเวลากลับหลังเวลา 16.00 น.
เวลา รายการ

13.00 - 13.30 น. กรรมการรับลงทะเบียนปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน ผู้ปกครองเข้าร่วมประขุม บริเวณ 
หน้าโรงอาหาร

13.30 -  14.30 น. ประขุมผู้ปกครอง
14.00 น. กรรมการรับขำระค่าธรรมเนียมการเรียนรับอุปกรณ์การรับเงินและรายขื่อนักเรียนจาก 

งานการเงิน
14.30 -  16.00 น. กรรมการรับขำระค่าธรรมเนียมรับขำระค่าธรรมเนียมในโรงอาหาร และนำล่งเงินและ

คืนอุปกรณ์ให้แก่งานการเงิน ณ ห้องลีลาวดี
ครูประจำขั้นแจกสมุดรายงานผลการเรียน ณ ห้องเรียนประจำขั้น

หมายเหตุ
1. การแต่งกาย สวมเส้ือ ร[ว๐โ!5 อลV (สีนํ้าเงิน) ปีการศึกษา 2561 กางเกงสีดำทรงสุภาพ ไม่สวม 

กางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มสัน
2. ครูท ี่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ท่านผู้อำนวยการทราบ 

ล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทำงาน ในปีการศึกษา 2561



หน้า 7

กำห น ดการ
“ว ันผ ู้ปกครองพ บคร ู ครั้งที่ 2 ป ีก าร ส ืก ษ า 2561”

ว ัน เลาร ีท ี่ 27  ต ุลาคม 2561 ณ  โรงเร ียน ม งฟ อเต 'ว ิท ยาล ัย

4

ภ าคเช ้าระด ับ ช ั้น  ม .ป ลาย
เวลา 0 8 .0 0 -0 8 .3 0  น. ลงทะเบียน 
เวลา 0 8 .3 0 -0 9 .3 0  น. ประชุม

-  ชมวีด ีท ัศน ์ผลสำเร ีจการจัดการสิกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
-  เส้นทางความสำเรีจสู่มหาวิทยาลัยในระบบ 7 0 \ร 

โด ย  ฝ่ายวิชาการ
-  สิทธิพิเศษที่ผู้ปกครองและนกเรียนมงฟอรีตพึงได้รับจากการทำ /ผวบ 

ของโรงเรียนกับสถาทันการสิกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 50 แห่ง 
มหาวิทยาลัยหูหนาน และมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศลาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยอาโอโมริ ประเทศญี่ป ุน มหาวิทยาลัยอูซอง 
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
โด ย  ฝ่ายวิชาการ

-  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2/2561 
โด ย  ภราดา ดร.ศ ักดา สกนธวัฒน์

ผ ู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย
เวลา 09.30-11 .30  น. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ และรับผลการเรียนที่ครูประจำชั้น

จ ด ที่ 1 ชำระค่าธรรมเน ียมการเรียน สมัครเรียนเสริมคาบ 8 (7 0  
และเรียนเสริมวันเสารี ภาคเร ียนที่ 2/2561 
ณ  โรงอาหารชั้น 1 อาคาร รบ -เ0ร6|วเา แฉแ 

จดท ี่ 2 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ที่ครูประจำชั้น 
ณ  ห้องเรียน

ภ าคน ่ายระด ับช ั้น  ม.ต้น
เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 13.30-14.30 น. ประชุม

-  ชมวิด ีท ัศน ์ผลสำเร ีจการจัดการสิกษา ภาคเร ียนที่ 1/2561
-  แรงทันดาลใจและการเตรียมพร้อมเข้าส ู่ระดับมัธยมสิกษาตอนปลาย 

โด ย  ฝ่ายวิชาการ



-  สิทธิพิเศษที่ผู้ปกครองและนักเรียนมงฟอร์ตพึงได้รับจากการทำ /ฬอบ 
ของโรงเรียนกับสถาบันการสืกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 50 แห่ง 
มหาวิทยาลัยหูหนาน และมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน มหาวิทยาลัยอาโอโมริ ประเทศญี่ป ่น มหาวิทยาลัยอูชอง 
ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
โด ย  ฝ่ายวิชาการ

-  ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2/2561 
โด ย  ภราดา ดร.ศ ักดา สกนธรัฒนั

ผ ู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย
เวลา 14.30-16.00 น. ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนฯ และรับผลการเรียนที่ครูประจำชิ้น

จ ด ที่ 1 ชำระค่าธรรมเน ียมการเรียน สมัครเรียนเสริมคาบ 8 (7 0  
และเรียนเสริมรันเสารี ภาคเร ียนที่ 2/2561 

ณ  โรงอาหารชั้น 1 อาคาร รบ 1056(31า แดแ 
จ ด ที่ 2 ร ับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ที่ครูประจำชั้น 

ณ  ห้องเรียน


