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ท่ี 66 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินการซ้อมป้องกันภัย

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝ่ายบริหารทั่วโป ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลนครเรียงใหม่ (ฝ่ายแกอบรม 
และฟ้องกันภัย) โต้จัดให้มีการซ้อมการอพยพและฟ้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเรียน ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการคีกษา เพ ื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการฟ้องกันระงับอัคคีภัย การช่วยรีวิต การหนีภัย การใช้อุปกรณ์ 
ดับเพลิงเบื้องต้นตามมาตรฐานสากล ให้เป็นโปตามกฎหมาย อย่างถูกวิธี และเพื่อสร้างความตระหนักในการรักษา 
ความปลอดภัยของโรงเรียน ในวันพธท่ี 31 ตุลาคม 2561 ณ ลานจามจรี โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อย และมีประลิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ดังต่อโปนี้
1. คณะกรรมการท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานให้มีประลิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธาน
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธาน

2. คณะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงานและประสานกับทุกฝ่ายในการดำเนินงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธาน
2.2 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต รองประธาน

๙2.3 มาสเตอรลิขิต ชูวงค์ กรรมการ
2.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.5 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
2.6 มาสเตอร์ธัชธารีนทร์ หมวกทอง กรรมการ
2.7 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสถุล กรรมการ
2.8 มาสเตอร์ปริญญา นถุประชา กรรมการ
2.8 มาสเตอร์ผโท ชัยนำ กรรมการ
2.9 มาสเตอร์ปิยะ โชยอ้าย กรรมการ
2.10ครูรัซนี ชำนาญรบ กรรมการ
2.11 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการ
2.12 มาสเตอร์วรินทร์ วสุวัต กรรมการ
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3. ค ูถ4ะก ร รม ก าร อ ำน ว ย ก าร ด ับ เพ ล ิง  มีหน้าที่ อำนวยการและส ั่งการ ให ้ใช้แผนดำเน ินการควบคุมอัคคีภ ัย 
สั่งการ และควบคุมอัคคีภัย มีอำนาจในการสั่งการและขอความร่วมมีอให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือพนักงาน มาควบคุม 
อัคคีภัย และสั่งการทุกฝ่ายให้หยุด หรือปฏิบัติการต่อสู้ หรือลดความรุนแรง ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธาน

0ง*6 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต รองประธาน
3.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
3.3 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการและเลขานุการ

4. คณ ะกรรมการล ือสาร ประลานงานค ้นหาและช ่วยเหล ือ มีหน้าที่ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางโทรศัพท์ เมื่อพบเห้น 
เหตุเพลิงไหม้ต่อผู้อำนวยการ การดับเพลิง และแจ้งให้ทุกแผนกทราบ ต ิดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจ 
และสถานีดับเพลิง เพ ื่อร ับดำส ั่งจากผ ู้อำนวยการด ับเพลิง ประสานงานให้ทุกแผนกรับทราบ เมื่อเหตุการณ์สงบ 
ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอรืลิขิต ชูวงศ์ ประธาน
4.2 มาสเตอร์นิรันดรพงท์ ลากตา กรรมการ

5. ค ูณ ะกรรมการค ้น ห าและช ่วยเห ล ือ  มีหน้าที่ เป็นผู้นำทางให้นักเรียน และบุคลากรหนีไฟ ไปยังจุดทีป่ลอดภัย 
ขนย้ายผ ู้บาดเจ ้บ และภันผู้ไม่เก ี่ยวช้องเข้าไปในอาคาร ตรวจเช้คยอดนักเร ียนที่ประสบเหตุ บร ิเวณ ลานจามจ ุร ี 
ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล ประธาน
5.2 มาสเตอร์ยุทธดักด ลินธุพงษ์ รองประธาน
5.3 ครูผู้สอนระดับชั้น ม.1 (ทุกคน) กรรมการ

6. ค ูณ ะก รรม ก ารผ จ ญ เพ ล ิงแล ะด ับ เพ ล ิง  มีหน้าที่ เม ื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ห ัวหน ้าฝ ่ายก ิจการน ักเร ียนรายงาน 
เหตุการณ์ ต ่อผู้อำนวยการ พร้อมแยกชุดปฏิบัติการ (ทีมงานดับเพลิง) ออกเป็น 3 ชุด คือ 1 ชุดควบคุมเพลิง 2 ชุด 
อพยพ 3 ชุด ควบคุมและตรวจสอบ ประกอบด้วย

6.1 ทีมคูวบคูมเพลิง
6.1.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์
6.1.2 มาสเตอร์ธัชธารินทร์ หมวกทอง
6.1.3 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม
6.1.4 นายทนง วัชรไพงาม
6.1.5 นายโยฮา สะทู
ทีมอพยพ
6.2.1 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี
6.2.2 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา
6.2.3 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม
6.2.4 นักเรียนอาสาจารจร
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6.5 ทีมค้นหา
6.3.1 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ
6.3.2 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์
6.3.3 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา
6.3.4 พนักงานรักษาความปลอดภัย

7. คณ ะกรรมการหน ่วยปฐมพ ยาบาล มีหน้าที่ ช ่วยเหลือผู้บาดเจ๊บ เมื่อเกิดเหตุเพลิงโหม้ และรายงานต่อหัวหน้า 
ฝ่ายกิจการนักเรียนถึงจำนวนผู้บาดเจ๊บจากเหตุการณ์ ต่อผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

7.1 ครูพวงโพร สายสกล
7.2 เจ้าหน้าที่พยาบาลประจำศูนย์

8. คณ ะกรรมการหน ่วยรักษาความปลอดภ ัย มีหน้าท่ี รายงานตัวต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อรอรับคำสั่ง ควบคุม 
และปัองกันทรัพย์ลินของโรงเรียน อำนวยความสะดวกระบบการจราจร ให ้เจ ้าหน ้าท ี่ด ับเพลิงหรีอยานพาหนะ 
เข ้า-ออ ก  ท ี่จ ุดเก ิดเหต ุได ้สะดวก ประสาน งาน เจ ้าห น ้าท ี่ตำรวจ และเจ ้าห น ้าท ี่ด ับ เพ ล ิง เพ ื่อจะบ ื้จ ุดเก ิดเหต ุ 
ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงค์ ประธาน
8.2 นายบรรจง ตายี่ กรรมการ
8.3 นายสมเจตน์ จ๊ะท้ัง กรรมการ

9. ห น ่วยงาน ยาน พ าหน ะ มีหน้าที่ ช ่วยเหลือเคลื่อนย้ายผ ้บาดเจ ๊บเบ ื้องด ้นนำส ่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงาน
ต่อผู้อำนวยการดับเพลิง และรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนถึงจำนวนผู้บาดเจ้บจากเหตุการณ์ ต่อผู้อำนวยการ 
ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงค์ ประธาน
9.2 มาสเตอร์มงคลดักด ใหม่จันทร์แดง รองประธาน
9.3 นายวิมล พันธุซา กรรมการ
9.4 นายวิทยา ช่างฝัน กรรมการ
9.5 นายนริทร์ ซุ่มใจ กรรมการ

10. ค ณ ะกรรม การจ ัด เต ร ียม อป กรณ ์ และสถานท ี่ มีหน้าที่ ประ 
เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ ในการซ้อมให้ครบและเหมาะสม ประกอบด้วย

5สานงานกับเจ้าหน้าที่ คณ ะกรรมการฝ ่ายต ่าง8]

10.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธาน
10.2 มาสเตอร์มงคลดักดื้ ใหม่จันทร์แดง รองประธาน
10.3 นายสมบูรณ์ หาญสวธา กรรมการ
10.4 นายศรีนวล คำพิลา กรรมการ
10.5 นายนิพิพจน์ จันตาแก้ว กรรมการ
10.6 นายพรทิพย์ อุ่นเรือน กรรมการ

11. คณ ะกรรมการฝ ่ายป ระซ าส ัมพ ัน ธ ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศเล ิยงตามสาย บันทึกภาพการ 
จัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเว์บโซตํของโรงเรียน ประกอบด้วย

11.1 ครูภูริ'ซา จันทร์ดี ประธาน
/ 11.2 มาสเตอร์ฤทธิยา
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11.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน
11.3 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ
11.4 หัวหน้าระดับชั้นม.1- ม.ธ และ กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝายอาหารและเคร ื่องด ื่ม  มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมอาหารว่าง 
และนาดื่ม ณ ห้องสมุดธรรมชาติ ประกอบด้วย

12.1 ครูสุทธิฉันท์ ศุภใพบูลย'กิจ ประธาน
12.2 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ รองประธาน
12.3 พนักงานโภชนาการ กรรมการ

13. คณ ะกรรมการฝายป ระเม ิน ผล มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินผลการเลือกตั้ง ประเมินผลกิจกรรมการเลือกตั้ง 
และสรุปผลการเลือกตั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป ประกอบด้วย

13.1 ครูธิริศรา ดำสิทธ ประธาน
13.2 ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 

ส่ัง ณ รันท่ี 26 ตุลาคม 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัตน์)
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย
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กำห น ดการป ้องก ัน และระง ับ อ ัค ค ีภ ัย  โรงเร ียน ม งฟ อร ์ต ว ิท ยาอ ัย  ป ีก าร ค ีก ษ า 2561 

วันพ ุธท ี่ 31 ต ุลาคม 2561 ณ  ลาน จาม จ ุร ี โรงเร ียนมงฟ อร ์ต'ว ิทยาล ัย
*****************************

เวลา กิจกรรม / รายละเล ียด ผู้ร ับผิดชอบ
08.00 -  08.15 น. การเข ้าแถวเคารพ ธงชาต ิ ลวดมนต ทำลมาธ ิจ ิต

-  บริเวณ หอประชุม ร!. 1056|ว1า แอแ
หัวหน้าระดับช้ัน 
ครูประจำชั้น

09.00 -  10.00 น. -  ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน์ ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนมงฟอริต'วิทยาลัย ประธานในพิธี
เดินทางถึงบริเวณพิธี (เอดเพลงมาร์ชมงฟอร์ต)

-  พิธีกรเขิญประธานในพิธีประจำบนเวที
-  มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ 
ดำเนินงานกล่าวรายงาน

-  ประธานในพิธีกล่าวเอดการซ้อมป๋องกันอัคคีภัย
-  รับฟังการบรรยาย จากทีมวิทยากร
ชุดท่ี 1 นักเรียนระดับชั้น ม.1 หอประชุม ร!. 1056[ว1า แอแ 
ชุดที่ 2 คณ ะคร ูระด ับ ช ั้น  ม .1 รปภ. พ น ักงาน โรงอาห าร 

นักการ ร่วมฟังการบรรยายจากวิทยากร 
ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ

ม.บุญเท่ง เถระ 
ม.เสถียร ช่างเงิน 
ม.ลิขิต ชูวงศ์ 
ครูภวดี ศรีใจ 
ทีมงานปกครอง

10.00 -  11.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ซ้อมแผนการอพยพแผ่นดินโหว 
และอัคคีภัย

หัวหน้าระดับชั้น 
ครูประจำชั้น 
ทีมงานปกครอง

12.00 -  13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 -  15.00 น. -  น ักเรียน ม.ปลายเรียนบ0าเพญประโยชน์ และพนักงานของ 

โรงเรียนรับฟังการบรรยาย การสาธิตการระงับอัคคีภัยจากทีม 
วิทยากร ณ ลานจามจุรี
-  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

-ม.เสถียร ช่างเงิน 
-หัวหน้าระดับชั้น 
-ทีมงานปกครอง 
-ครูผู้สอน ม.ปลาย 
บ0าเพิญประโยชน์


