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ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่   68 / 2561 

 เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรแสดงออกของนักเรียน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2561 

MC NIGHT ครั้งที่ 9 “All for one, One for all, MC we are a team” 
-------------------------------------------- 

 

 ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดงานการแสดงออกของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561                 

โดยใช้ชื่อ MC NIGHT ครั้งที่ 9  “All for one, One for all, MC we are a team” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 

ถงึ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ  St. Joseph  Hall  โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี้ 

1. เพื่อส่งเสรมิการแสดงออกและความความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์ของนักเรยีน 

2. เพือ่ส่งเสรมิสมัพันธภาพและการท างานรว่มกันระหว่างนักเรยีน ครู และผู้ปกครอง 

3. เพื่อหารายได้สมทบกองทนุสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที ่ให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

 1.1  ภราดาศราวุธ  ยุชมภ ู   ประธาน 

  1.2  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   รองประธาน 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ                

ตามวัตถุประสงค ์ประกอบด้วย 

 2.1  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   ประธาน 

  2.2  ครูดวงมณ ี  ค าป่าแลว  รองประธาน   

  2.3 มาสเตอร์ธีรภัทร ์  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 

 2.4  มาสเตอร์ไชยวัฒน ์  บุญเลิศ   กรรมการ 

 2.5 มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต  กรรมการ 

 2.6  ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ 

 2.7   มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   กรรมการ 

 2.8  ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม   กรรมการ 

 2.9 มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   กรรมการ 

 2.10 มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 

 2.11 ประธานคณะกรรมการฝา่ยตา่ง  ๆ   กรรมการ 

 2.12 ครูดาริษา   แสงสนิธุ ์  กรรมการและเลขานุการ 
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3. คณะกรรมกำรฝำ่ยภำคพิธีกำร-พิธีกร และกำรแสดงบนเวที (ท ำหนำ้ที่ก่อนวนังำนและวนังำน) 

3.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร-พิธีกร มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดท าก าหนดการการจัดงาน 

คัดเลือกนักเรียนเพื่อท าหน้าที่พธิีกรภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และด าเนินการตามก าหนดการที่วางไว้ ประกอบด้วย 

 3.1.1 พิธีกำร-พิธีกร ณ เวทีกำรแสดง  St. Joseph Hall โดยคณะครูเป็นผู้ฝึกซ้อมและให้นักเรียน        

เป็นผู้ด าเนินรายการวันละ 2 คน 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 3 , 6 และ EP ม.ปลำย 

1.  ครูอริญชย์ ชัยปรพิรรห์  ประธาน 

2.  ครูสุชาวดี ยั่งยนื   กรรมการ 

3.  นักเรยีนที่รับผิดชอบดา้นพธิีกร กรรมการ 

 วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 2 , 5 และ EP ม.ต้น 

1.  ครูณัฐชยา พอพิน   ประธาน 

2.  มาสเตอร์กิติศักดิ ์ จันกัน   กรรมการ 

3.  นักเรยีนที่รับผิดชอบดา้นพธิีกร กรรมการ 

วันเสำร์ท่ี 1 ธันวำคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 , 4  

1.  ครูทับทิม ขุมทรัพย ์   ประธาน 

2.  ครูสุภาวด ี ค าดวงฤทธิ ์  กรรมการ 

3. นักเรยีนที่รับผิดชอบดา้นพธิีกร  กรรมการ 

 3.2 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงของนักเรยีน มีหน้าที่ จัดท าก าหนดการฝึกซอ้ม ที่ชัดเจน ก าหนดการ

วันแสดงจรงิให้ชัดเจน เวลาแสดงจรงิ ระหว่างเวลา 18.00 - 21.00 น. ประสานงาน ฝ่ายพิธีการ จัดเตรียมการแสดงใน           

แต่ละระดับช้ันม.1-6 นักแสดงชุดละไมต่่ ากว่า 30 คน เวลาในการแสดงชุดละ 10 นาที โดยมีขอ้ก าหนดในการแสดง ดังนี้ 

- โดยเน้นความประหยัด 

- ใช้อุปกรณ์ในการประกอบการแสดง เช่น ธง พู่ ป้ายข้อความ เป็นต้น ไม่อนุญาตให้ใชพ้ลุหรอืฉากขนาดใหญ่ 

- จัดเตรียมการแสดงในแต่ละชุดให้สอดคล้องกับ Concept ของการจัดงาน ไม่แสดงออกถึงการลบหลู่สถาบัน 

ลัทธิ บุคคล ความเช่ือ และลามก อนาจาร เป็นต้น 

วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 3 , 6 และ EP ม.ปลำย 

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3  ชุดการแสดงจ านวน 4 ชุด 

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6  ชุดการแสดงจ านวน 5 ชุด 

- EP มัธยมศึกษาตอนปลาย   ชุดการแสดงจ านวน 1 ชุด 

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 2 , 5 และ EP ม.ต้น 

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2  ชุดการแสดงจ านวน 4 ชุด 

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5  ชุดการแสดงจ านวน 5 ชุด 

- EP มัธยมศึกษาตอนต้น      ชุดการแสดงจ านวน 1 ชุด 

วันเสำร์ท่ี 1 ธันวำคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4  

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  ชุดการแสดงจ านวน 4 ชุด 

- ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4  ชุดการแสดงจ านวน 5 ชุด 
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  คณะกรรมกำรจัดล ำดับกำรแสดง ประกอบด้วย วันที่ 29 – วันที่ 1 ธนัวำคม 2561 

1. มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง  ประธาน 

2. ครูภัชรี   กังวาลไกล  รองประธาน 

3. ครูรัชนี   ช านาญรบ  กรรมการ 

3.2.1 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3, 6 และ EP ม.ปลำยวนัพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

 1. ครูนงลักษณ ์   ค าไทย   ประธาน 

2. มาสเตอรผ์ไท   ชัยน า   รองประธาน 

3. ครูภัชรี   กังวาลไกล  กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

4. ครูฤทัยวรรณ   พิบูลย ์   กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

5. มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ ์  ต๊ะต้องใจ   กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

6. ครูศิรพิร   พรพพิัฒน์ไพบูลย ์ ผู้ควบคุมการแสดง 

7. ครูสุชาวด ี   ยั่งยนื   ผู้ควบคุมการแสดง  

8. ครูวิลาวรรณ   อินสุวรรณ  ผู้ควบคุมการแสดง 

9. ครูธารนิทร์   สุขเกษม   ผู้ควบคุมการแสดง 

10.  มาสเตอรเ์มธ ี  สงวนทรัพย ์  ผู้ควบคุมการแสดง 

11. ครูสุภาพร   กาวิล   ผู้ควบคุมการแสดง 

12. ครูวิไลวรรณ   ศรีอุตทา  ผู้ควบคุมการแสดง 

13.  มาสเตอรม์งคลศักดิ ์  ใหม่จันทรแ์ดง  ผู้ควบคุมการแสดง 

14. ครูณุภาวรรณ  จันทรพ์รหม  ผู้ควบคุมการแสดง 

15.  ครูรัตติยาภรณ ์  นามประเสรฐิ  ผู้ควบคุมการแสดง 

16. มาสเตอรเ์อนก  โชคศิริวุฒกิุล  ผู้ควบคุมการแสดง 

17. ครูณภัทร   บัณฑติคุณานนต ์ ผู้ควบคุมการแสดง 

18. ครูวิชุดา   งามแวน่   ผู้ควบคุมการแสดง 

19. มาสเตอรฐ์ษนกร  เทรเวส   ผูค้วบคุมการแสดง 

20. ครูชฎาพร   สมนาม   ผู้ควบคุมการแสดง 

21. มาสเตอร์ศุภกจิ  สุบินมติร์  ผู้ควบคุมการแสดง 

22. ครูวีริสา     หิรัญไพศาล  ผู้ควบคุมการแสดง 

23. มาสเตอรอ์รรถกร  มัชณันติกสมยั  ผู้ควบคุมการแสดง 

24. ครูกดิาการ   ศิร ิ   ผู้ควบคุมการแสดง 

3.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 , 5 และ EP ม.ต้นวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 

1. ครูรัชนี   ช านาญรบ  ประธาน 

2. ม.ปรญิญา   นฤประชา  รองประธาน 

3. ครูพรจติต์   รังสรรค ์  กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

4. มาสเตอรไ์กรสิงห์  ใจหลวง   กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

5. ครูภวดี   ศรีใจ   กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

6. ครูขวัญชนก   ชาลีวรรณ  ผู้ควบคุมการแสดง 
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7. มาสเตอรข์วัญชัย  แจ้ใจ   ผู้ควบคุมการแสดง 

8. มาสเตอร์พพิัฒน ์  ทักษะอุดม  ผู้ควบคุมการแสดง 

9. ครูจัสมนิ   วรรณา   ผู้ควบคุมการแสดง 

10. ครูสิรินาฏ   จอมสวรรค์  ผู้ควบคุมการแสดง 

11. ครูอาสยา   พรหมศร  ผู้ควบคุมการแสดง 

12. ครูมนต์รักษ ์   โชคพพิัฒน์พร  ผู้ควบคุมการแสดง                                                                                       

13. มาสเตอรท์ศพล  โฆษิตพล  ผู้ควบคุมการแสดง 

14. ครูมณีรัตน ์   วิโรจน์สกุล  ผู้ควบคุมการแสดง 

15. ครูพิจติวรรณ  นันต๊ะภาพ  ผู้ควบคุมการแสดง 

16. ครูณัชฎาภา   นิมิตด ี   ผู้ควบคุมการแสดง 

17. มาสเตอร์ฉัตรชัย  งามมลูเขียว  ผู้ควบคุมการแสดง 

18. มาสเตอรอ์ุเทน  ศรีวใิจร าพันธ ์  ผู้ควบคุมการแสดง 

19. มาสเตอรป์รญิญากร  กุศล   ผู้ควบคุมการแสดง 

20. ครูนภสักร   บางสายนอ้ย  ผู้ควบคุมการแสดง 

21. ครูภาณุมาศ   ทองยอ้ย  ผู้ควบคุมการแสดง 

22. ครูกมลชนก   พิณชัย   ผู้ควบคุมการแสดง 

23. ครูธนัชพร   จิตต์ธรรม  ผู้ควบคุมการแสดง 

24. มาสเตอร์ก าจร  ยั่งยนื   ผู้ควบคุมการแสดง 

3.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ4 วันเสำร์ท่ี 1 ธันวำคม 2561 

1. มาสเตอร์ชนะชัย     ภมรชัยสกุล  ประธาน 

2. มาสเตอรป์ิยะ   ไชยอ้าย   รองประธาน 

3. ครูอัจฉรีย ์           บุญเรอืง     กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

4. ครูจิดาภา           ชัยสงคราม  กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

5. ครูธีริศรา                  ค าสิทธิ ์   กรรมการ (จัดล าดับรายการแสดง) 

6. ครูสุชัญญา   รัตนสุนทรมณ ี  ผู้ควบคุมการแสดง 

7. ครูสายสุนยี ์   คิดชัย   ผู้ควบคุมการแสดง 

8. ครูชัชฎาพร   มาลารัตน ์  ผู้ควบคุมการแสดง 

9. ครูกฤศมล   สาส ี   ผู้ควบคุมการแสดง 

10. ครูพรสุดา   หอมออ่น  ผู้ควบคุมการแสดง 

11. ครูรุง่อรุณ   คงแกว้   ผู้ควบคุมการแสดง 

12. มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท   ผู้ควบคุมการแสดง 

13. ครูจิระภาภัสร ์  จ าแนกรถ  ผู้ควบคุมการแสดง 

14. ครูจันทรจ์ิรา   ชัยอินทรอีาจ  ผู้ควบคุมการแสดง 

15. มาสเตอรส์ุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  ผู้ควบคุมการแสดง 

16. ครูสมฤทัย   ชัยพิมาน  ผู้ควบคุมการแสดง 

17. ครูศิรพิร   สุรนิทรศ์ิรริัฐ  ผู้ควบคุมการแสดง 
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18. ครูธนัย์ณภัทร ์  วรภัฎ   ผู้ควบคุมการแสดง 

19. ครูนงลักษณ ์  แอมบอส  ผู้ควบคุมการแสดง 

3.3 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง มีหน้าที่ จัดเตรียมและด าเนินการแสดงพิธีเปิดให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 3 วัน  ประกอบด้วย 

1. ครูศิรพิร   สุรนิทรศ์ิรริัฐ  ประธาน 

 2. มาสเตอร์ศุภกจิ  สุบินมติร์  รองประธาน  

 3. ครูวิไลวรรณ   ศรีอุตทา  กรรมการ 

 4. มาสเตอร์พสิษฐ ์  โภคินวัฒนดิษฐ ์  กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประจ าปี MC NIGHT ครั้งที่ 9 “All for one, 

One for all, MC we are a team” ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การจ าหน่ายบัตรโต๊ะจีน การสนับสนุนการจัด

กจิกรรมผ่านหนังสือของโรงเรียน การติดตามแบบตอบรับของผู้ปกครอง และท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักเรียน 

ประกอบด้วย 

1.  มาสเตอร์เสถยีร  ช่างเงิน   ประธาน 

2.  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   รองประธาน 

3.  มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยกุล  กรรมการ 

4.  มาสเตอร์ปริญญา  นฤประชา  กรรมการ 

5.  มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   กรรมการ 

6.  มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอ้าย   กรรมการ 

7.  ครูรัชนี   ช านาญรบ  กรรมการ 

8.  ครูอัญชลี   เตริยาภิรมย ์  กรรมการ 

9.  ครูประจ าช้ัน  ม.1-ม.6 และ English Programme กรรมการ 

10. ครูนงลักษณ์   ค าไทย         กรรมการและเลขานุการ 

 4.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ การจัดงานใน

รูปแบบต่าง ๆ บันทึกภาพการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคค่ า และน ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

ประกอบด้วย 

1.  ครูภูริชา   จันทรด์ ี   ประธาน  

2. มาสเตอรอ์ภิชาต ิ  ใจอินผล   รองประธาน  

3. มาสเตอร์รังสรรค์  พรพัฒนา  กรรมการ 

4. ครูฤทัยวรรณ   พิบลูย ์   กรรมการและเลขานุการ 

 4.2 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดผังที่นั่งใน  St. Joseph Hall มีหน้าที่ ท าบัตรโต๊ะจีนและท าเว็บไซต์                 

จองโต๊ะจีน มีหน้าที่ จัดท าผังที่นั่งโต๊ะจีนใน St. Joseph Hall ติดต่อร้านเพื่อท าบัตรโต๊ะจีน จัดท าแผนผังโต๊ะจีนลงไวนิล

เพื่อติดหน้างาน และจัดท าเว็บไซต์ส าหรับจองโต๊ะจีนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรยีน ประกอบด้วย   

1. มาสเตอร์ฤทธยิา  ศรีสวนจิก  ประธาน  

2. มาสเตอรร์ังสรรค์  พรพัฒนา  กรรมการ 
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5. คณะกรรมกำรจัดหำรำยได้ 

  5.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยหำสปอนเซอร์ มีหน้าที่ จัดหาเงินสปอนเซอรจ์ากองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า

ต่าง ๆ หัวหน้าระดับช้ันหาวิธีการหาเงินที่หลากหลาย การให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการเตรยีม

งาน ประกอบด้วย   

 1. มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   ประธาน  

 2. มาสเตอร์ไชยวัฒน ์  บุญเลิศ   รองประธาน  

 3. มาสเตอร์อานนท ์   อินนันท ์  กรรมการ 

 4. มาสเตอรป์ระสงค ์   สุทา   กรรมการ 

 5. หัวหนา้ระดับช้ัน ม.1-ม.6 และ English Programe  กรรมการ  

6. ครูประจ าช้ันม.1-ม.6 และ English Programe  กรรมการ 

 7. ครูชนกกร     ไชยวงคค์ า  กรรมการ 

8. ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ  กรรมการและเลขานุการ   

5.2 คณะอนุกรรมกำรฝำ่ยกำรเงิน มีหนา้ที ่ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจดังาน และรวบรวมเงิน

รายได้จากการจัดงาน เงินสนบัสนุนทัง้หมดและควบคุมงบประมาณรายรับ - รายจา่ย รวมทั้งจ่ายเงินคา่อาหารครูและ

สรุปรายรับรายจา่ยประกอบด้วย   

1. ครูศศธิร   ตันด ุ   ประธาน  

2. ครูสุภาวด ี   ณ นคร   รองประธาน  

3. ครูดวงมณ ี   ค าป่าแลว  กรรมการ  

4. ครูเกษรนิทร์   กะณะ   กรรมการ 

5. มาสเตอร์สรพงษ ์  สมธรรม  กรรมการ 

6. มาสเตอรน์นัทจักร  มีชัย   กรรมการและเลขานุการ 

5.3 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยโตะ๊จีน มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นบุคคลภายนอกให้มาร่วม

งานเป็นจ านวนมากๆ วางแผนการจัดที่นั่งโต๊ะจีน และจัดระบบให้ผูร้ว่มงานเข้านั่งโต๊ะอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

1. ครูดวงมณ ี   ค าป่าแลว  ประธาน  

 2. ครูนงลักษณ ์   ค าไทย   รองประธาน  

 3. มาสเตอร์ชนะชัย  ภมรชัยสกุล  กรรมการ 

 4. มาสเตอรป์รญิญา  นฤประชา  กรรมการ 

 5. มาสเตอร์ผไท   ชัยน า   กรรมการ 

 6. มาสเตอร์ปิยะ   ไชยอ้าย   กรรมการ 

 7. ครูรัชนี    ช านาญรบ  กรรมการ 

 8. มาสเตอร์วรนิทร  วสุวัต   กรรมการและเลขานุการ 

  5.4 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม  มีหน้าที่ ในการจัดเตรียมบูธจ าหน่าย ก ากับ 

ดูแล และประสานงานกับร้านคา้ภายนอก ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ประกอบด้วย 

 1. ครูชนกกร   ไชยวงคค์ า  ประธาน  (ทัง้ 3 วัน) 

 2. ครูสุทธิฉันท ์             ศุภไพบูลย์กิจ  รองประธาน (ทัง้ 3 วัน) 

 3. ครูเจริญศรี   ศรีจันทรด์ร  กรรมการ   (วันที ่29 พ.ย. 61) 
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 4. ครูพรพไิล             สมาธ ิ   กรรมการ (วันที่ 29 พ.ย. 61) 

 5. ครูพิมพ์ลภัสร                       จนัทรต์๊ะ   กรรมการ (วันที่ 30 พ.ย. 61) 

 6. ครูสุพรรณ ี            สายน าทาน   กรรมการ (วันที่ 30 พ.ย. 61) 

 7. ครูกฤติมา            ทิพวงั   กรรมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 61) 

 8. ครูเยาวลักษณ์            เลิศฐติิกุล   กรรมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 61) 

 9. พนักงานโภชนาการ  จ านวน 6 คน   กรรมการ 

6. คณะกรรมกำรฝำ่ยต้อนรับและดูแลแขก VIP 

  6.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับแขก VIP มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารร่วมกับ

แขก ประกอบด้วย(ทั้ง 3 วัน) 

 1. ครูวันเพ็ญ   สุขเกษม   ประธาน 

 2. มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต  รองประธาน  

3. มาสเตอร์บุญเทง่  เถระ   กรรมการ 

 4. มาสเตอรไ์ชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 

 5. ครูดาริษา   แสงสนิธุ ์  กรรมการ 

 6. มาสเตอร์ธีรภัทร ์  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 

 7. ครูศศิธร   ค าวินิจ   กรรมการ 

 8. มาสเตอร์นิคม   พุทธิมา   กรรมการ 

6.2 คณะอนุกรรมกำรดูแลอำหำรและเครื่องดื่มโต๊ะ VIP มีหนา้ที่ น าแขกรับเชิญที่มีบัตรเขา้นั่งตามโต๊ะ 

พรอ้มทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในบรเิวณที่รับผดิชอบ ประกอบด้วย 

6.2.1 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 และ EP ม.ปลำย วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

    1. มาสเตอร์ญาณิน        ศริไิพศาลประเสรฐิ ประธาน 

           2. ครูอรุณี           มงคล  รองประธาน 

           3. ครูโนรโิกะ                โอช ิ  กรรมการ 

6.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 และ 5 และ EP ม.ต้น วันศุกร์ท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 

 1. มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร ์ กันมะโน    ประธาน 

2. ครูญาดา  กะราม   รองประธาน 

 3. ครูมยุร ี             ทรายแก้ว  กรรมการ 

  6.2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 วันเสำร์ท่ี 1 ธันวำคม 2561 

1. ครูพรรณวิไล             สุรยิะโจง  ประธาน 

2. ครูกมลวรรณ             ทะนัน    รองประธาน 

3. ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการ 

6.3 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับและดูแลโต๊ะจีนผู้ปกครองและนักเรียน มีหน้าที่ น านักเรียนและ

ผู้ปกครองที่มีบัตรเขา้นั่งตามโต๊ะ พรอ้มทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในบรเิวณที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย  

6.3.1 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ประกอบด้วย (ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน)  

  1. มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล  ประธาน   

  2. มาสเตอร์ยุทธศักดิ ์ สินธุพงศ ์  รองประธาน  
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      3. มาสเตอร์ณัฐพงษ ์ เมตตา   กรรมการ 

   4. มาสเตอรอ์ านวย นนท์ศร ี   กรรมการ 

   5. มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ  กรรมการ 

   6. ครูอภิษฎา  โพธิกลาง  กรรมการ 

   7. ครูสุพิญช์ญา  อินนันท ์  กรรมการ 

   8. มาสเตอร์ชลธวัช มหายศนนัท ์  กรรมการ 

  9. มาสเตอร์กมล  กาบสุวรรณ  กรรมการ 

  10. มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว  กรรมการ 

  6.3.2 ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 2 ประกอบด้วย (ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน)  

1. มาสเตอร์ปรญิญา นฤประชา  ประธาน   

2. ครูปรศินา  อินทรชิต  รองประธาน  

3. ครูเครอืวัลย์  รัตนมงคล  กรรมการ 

4. ครูวรัทยา  หมั่นมัง่   กรรมการ  

5. ครูวราภรณ ์  สืบสุยะ   กรรมการ 

6. ครูวารุณ ี  ธิจติตงั   กรรมการ 

7. ครูพรพมิล  กอ้นแก้ว  กรรมการ  

8. ครูธมณ  วสุวัต   กรรมการ 

  6.3.3 ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประกอบด้วย(ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน) 

1. มาสเตอร์ผไท  ชัยน า   ประธาน 

2. มาสเตอรอ์สันยี์ นกน้อย   รองประธาน  

   3. มาสเตอร์ณัช  ศิรนิันท ์   กรรมการ 

4. มาสเตอรว์นิัย  ถิ่นจอม   กรรมการ 

5. มาสเตอร์นัฐวุฒ ิ ศรีวเิชียร  กรรมการ 

6. ครูทิพานนัท ์  แสงศรีจันทร ์  กรรมการ 

7. ครูพรนับพรรณ ปันต ี   กรรมการ 

8. ครูสิรริัตน์  อิทธินภาพรรณ  กรรมการ 

6.3.4 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ประกอบด้วย (ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน) 

1. มาสเตอร์ปิยะ  ไชยอ้าย   ประธาน    

2. มาสเตอรเ์ดชา  นันเปรย   รองประธาน  

3. ครูจินตนา  เปี่ยมชัยวัฒน ์  กรรมการ 

4. มาสเตอรพ์ิชิตชัย สุภาจีน   กรรมการ 

5. มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณ์  กรรมการ 

6. มาสเตอร์วรีชาต ิ บุญหนัก   กรรมการ 

7. ครูเจนจิรา  ดวงแก้ว   กรรมการ 

8. มาสเตอร์นิวัต ิ อรุณวิไล  กรรมการ 

9. มาสเตอร์ฐิติวัชร อัครบริรักษ์  กรรมการ 
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10. มาสเตอร์ประยูร ทาปัน   กรรมการ 

  6.3.5 ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 5 ประกอบด้วย(ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน) 

1. ครูรัชนี ช านาญรบ  ประธาน  

2. มาสเตอรส์มยุทธ โยธาใหญ ่  รองประธาน  

3. ครูสิริกัญญา วงศ์ค า   กรรมการ 

6. ครูฐิติกานต ์ อนุสุเรนทร ์  กรรมการ 

7. ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน ์  กรรมการ 

8. ครูนิตยา บุญตัน   กรรมการ  

9. ครูวัธนา จันทรเปารยะ  กรรมการ 

 10. มาสเตอร์พสิษฐ ์ โภคินวัฒนดิษฐ ์  กรรมการ 

    11. ครูนรรนมนต ์           พรรณนินธนนท ์  กรรมการ 

   12. ครูกนิษฐรนิทร ์     พลศักดิ ์  กรรมการ 

13. ครูแสงสิริอรณ ์ พุธรัตน์ฉาย  กรรมการ 

14. ครูฤดีมาส พลยา   กรรมการ 

15. มาสเตอรช์าญยุทธ รัตนมงคล  กรรมการ  

 6.3.6 ชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ประกอบด้วย(ดูแลโต๊ะจีนส ำหรับนักเรยีน) 

1. ครูนงลักษณ ์  ค าไทย   ประธาน  

2. มาสเตอร์จรญั  แสงอาทติย ์  รองประธาน  

3. ครูพรสวรรค์  แก้ววงค ์  กรรมการ 

4. มาสเตอรธ์ีร์  เอี่ยมธนาวัฒน ์  กรรมการ 

5. ครูทัศนยี์พร  สุขโชต ิ   กรรมการ 

6. ครูประภาศรี  ทาขุน   กรรมการ 

7. มาสเตอรก์ุลภาค วิชา   กรรมการ 

8. มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปนั  กรรมการ 

9. ครูกฤตยา  ทิพย์เกสร  กรรมการ 

10. มาสเตอร์เมธาสิทธิ ์ สุขประชาพันธุ ์  กรรมการ 

11. ครูกรรณกิาร์  ใจแก้ว   กรรมการ 

12. ครูภคอร  เตชะด ารงธรรม  กรรมการ 

13. ครูชนิดา  ไชยชนะ   กรรมการ 

14. ครูศรีพรรณ  ปัญญายศ  กรรมการ 

  6.3.7 English Programe ประกอบด้วย (ดูแลโตะ๊จีนส ำหรับนักเรยีน) 

1. มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   ประธาน  

2. ครูสุพตัรา  สุวรรณนารี  รองประธาน  

3. มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ ์  กรรมการ                        

4. ครูนัยปพร  เพิ่มฉลาด  กรรมการ 

5. ครูเพ็ญสุภางค ์ แปงค า   กรรมการ 
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6. นางสาวกอปรพ์ลอย บุตรด ี   กรรมการ 

 7. นางสาวศังขิณ ี สิงคะลงิ   กรรมการ 

  6.3.8 ผู้ปกครอง ประกอบด้วย(ดูแลโต๊ะจนีผู้ปกครอง) 

    6.3.8.1 ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีท่ี 3,6 และ EP ม.ปลำย วันพฤหัสบดีท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

  1. ครูศศิน         ดาวด ี   ประธาน  

  2. ครูสุภาวด ี               ณ นคร             รองประธาน   

  3. ครูภัสรา      พงษ์พศิ   กรรมการ 

4. ครูสุทธิรักษ์            ไชยวุฒ ิ   กรรมการ 

     6.3.8.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีท่ี 2,5 และEP ม.ต้น วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 

     1. ครูพุทธชาต ิ             โอ คอนเนอร ์   ประธาน  

     2. ครูสมรัก             ปรยิะวาท ี   รองประธาน  

     3. ครูล าจวน             รัตนบุร ี    กรรมการ 

     4. ครูปาณัฐรลิ             คุณค าจัน   กรรมการ 

     6.3.8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1และ 4 วันเสำร์ท่ี 1 ธันวำคม 2561 

     1. ครูรสรินทร์             รตนประภา   ประธาน  

         2. ครูนงนภัส                สมณะ                       รองประธาน  

         3. ครูเกษรนิทร ์            กะณะ กรรมการ 

         4. ครูจิตทิวา                 หมื่นแสน                    กรรมการ 

 6.4 ฝ่ำยต้อนรับ หน้าที่  ต้อนรับนักเรยีน ผู้ปกครองและแขกที่มารว่มงานและอ านวยความสะดวกในการ

เข้านั่งตามโต๊ะที่จองไว้ ประกอบด้วย 

1. ครูนงลักษณ ์              ค าไทย   ประธาน  

2. มาสเตอรป์ิยะ  ไชยอ้าย   รองประธาน  

3. มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล   กรรมการ 

4. มาสเตอรป์รญิญา       นฤประชา   กรรมการ 

5. มาสเตอร์ผไท            ชัยน า   กรรมการ 

6. ครูรัชนี           ช านาญรบ   กรรมการ 

7. มาสเตอรก์ าจร           ยั่งยนื   กรรมการ 

8. ครูอัญชล ี  เตริยาภิรมย ์   กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและโต๊ะจีน มีหน้าที่ แผ่นพับรายการอาหาร และตารางเวลาในการลงอาหาร จัดซื้อ

น้ าแข็ง ถังน้ าแข็ง   น้ าดื่ม ที่วางบนโต๊ะจีน และจัดวางบนโต๊ะจีนทั้งหมด ดูแลการลงอาหารของแต่ละโต๊ะให้เรียบร้อย 

และครบถ้วนตามรายการอาหาร ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย 

7.1  ม.สุวรรณ  อินทรชิต    ประธาน  

7.2  ครูชนกกร  ไชยวงคค์ า    รองประธาน  

7.3  พนักงานโภชนาการ     กรรมการ 

7.4  ครูสุทธิฉันท ์ ศุภไพบูลย์กิจ    กรรมการและเลขานุการ  
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยหรือนักแสดง และหากมีอาการที่เกิน

ความสามารถให้รีบน าส่งโรงพยาบาล ทั้ง 3 วันประกอบด้วย 

8.1 ครูพวงไพร      สายสกล   ประธาน  

8.2 คุณธนสร  กองค า    กรรมการ (เจา้หน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช)                                     

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ ส าหรับประกอบอาหาร จัดท าเวทีการ

แสดง เวทีถ่ายรูป ประกอบแสง สี เสียง และจัดผังโต๊ะจีน(ทั้ง 3 วัน) ประกอบด้วย 

9.1 มาสเตอรอ์านนท ์ อินนันท ์   ประธาน  

9.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก   รองประธาน  

9.3 บุคลากรทางการศึกษา สังกัด งานวิทยบริการ  กรรมการ  

9.4 นักการ ภารโรง     กรรมการ 

9.5 ครูเดอืนเพ็ญ ตากันทะ   กรรมการและเลขานุการ  

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้

ดตีลอดงานทั้ง 3 วัน  ประกอบด้วย 

10.1 มาสเตอรฤ์ทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน  

10.2 มาสเตอรส์ุรชัย  แสนทอน  รองประธาน  

10.3 มาสเตอร์ธราดร  จันทรแ์สง  กรรมการ 

10.4 มาสเตอร์สุพจน ์  เทียมยศ   กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมกำรฝำ่ยดูแลควำมเรยีบร้อยโดยทั่วไป 

 11.1 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและดูแลควำมเรยีบร้อยโดยท่ัวไป มีหน้าที่ วางระบบการจราจร

ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ฯ เพื่อจัดเตรยีมสถานที่จอดรถของผู้ที่มาร่วมงาน ดูแลความ

เรียบร้อยของผู้มาร่วมงานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ประตูทางเข้างาน บริเวณงาน โต๊ะจีน บริเวณหน้าเวที                    

ให้มีความปลอดภัยตลอดงาน และดูแลนักเรยีนขึน้ห้องเรียนในวันที่มีการเล่นเกมและซ้อมการแสดง ประกอบด้วย 

1. มาสเตอร์เสถยีร ช่างเงิน  ประธาน (ทั้ง 3 วนั) 

 2. มาสเตอรล์ิขติ            ชูวงค ์  รองประธาน (ทัง้ 3 วัน)                                                                                     

3. มาสเตอร์นิรันดรพ์งศ ์  ลากตา  กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงาน (ม. 3,6) 

4. มาสเตอรว์รนิทร วสุวัต  กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงาน ม.3,6) 

5.มาสเตอรส์ิริโรจน์     ฉลองสัพพญัญ ู กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงาน ม.2,5) 

6.มาสเตอร์พชร         ชัยสงคราม กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงาน ม.2,5) 

7.มาสเตอร์ประสงค์ สุทา  กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงานม.3,6) 

8.มาสเตอรภ์มู ิ  แพทย์คดี กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบรเิวณจัดงาน ม.3,6) 

9. พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ (หน้าป้อมยาม บริเวณโรงเรยีนข้างในและขา้งนอก) 

11.2 คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยตรวจเช็คบัตรหน้ำทำงเข้ำงำน  มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ ในการ

ตรวจเช็คบัตรหน้าประตูให้เรยีบรอ้ย ประกอบด้วย 

 1. มาสเตอร์สรพงษ ์ สมธรรม  ประธาน  วันที่ 29 พ.ย. , 1 ธ.ค. 61 

 2. มาสเตอรส์งกรานต ์  ไชยวิวัฒมงคล  รองประธาน  วันที่ 29 -30 พ.ย. 61 

 3. มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง   กรรมการ  วันที่ 29 พ.ย.61 
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 4. มาสเตอรจ์ิรฐาวัฒน์   ฉัตรบรรยงค ์  กรรมการ  วันที่ 29 พ.ย.61 

 5. มาสเตอร์ชนะ            เปรมกลาง  กรรมการ  วันที่ 29 พ.ย.61 

 6. มาสเตอร์สมชาย นพิาพันธ ์  กรรมการ  วันที่ 30 พ.ย.61 

 7. มาสเตอรธ์ีระพงษ ์ มณีวรรณ  กรรมการ  วันที่ 30 พ.ย.61 

 8. มาสเตอร์พีรพงษ์       บัวเหลือง  กรรมการ  วันที่ 30 พ.ย.61 

 9. มาสเตอร์นนัทจักร    มีชัย   กรรมการ  วันที่ 30 พ.ย.61 

 10.มาสเตอรร์ังสรรค์ พรพัฒนา  กรรมการ  วันที่ 1 ธ.ค.61 

 11.มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย ์  กรรมการ  วันที่ 1 ธ.ค.61  

 12.ครูวรพชิชา  ยาวงค ์   กรรมการ  วันที่ 1 ธ.ค.61  

 13. หัวหน้าระดับช้ัน  ม.1-ม.6  และ English Programe   กรรมการ 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและสรุปแฟ้มงำน มหีน้าที ่ออกแบบประเมนิ ประเมินผล สรุปผล  และจดัท าแฟ้ม

สรุปงาน ประกอบด้วย  

12.1 ครูดาริษา   แสงสนิธุ ์  ประธาน  

12.2 ครูธีริศรา   ค าสิทธิ ์   รองประธาน  

12.3 ครูจิดาภา   ชัยสงคราม  กรรมการ 

12.4 หัวหน้าระดับช้ัน  ม.1-ม.6  และ English Programe กรรมการ 

12.5 ครูนงนภัส   สมณะ   กรรมการ 
  

             ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ปฏิบัตหินา้ที่ด้วยความรับผิดชอบและมปีระสิทธิภาพ 
 

สั่ง ณ วันที ่  6  เดอืน พฤศจกิายน พุทธศักราช 2561 

 

 

 

(ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวฒัน์) 

ผู้อ านวยการ โรงเรยีนมงฟอรต์วิทยาลัย 


