
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี 7 6 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงาน “วันครอบครัวมงฟอรีต” ประจำป ีการด ีกษา 2561

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย โด้กำหนดจัดกิจกรรม “วันครอบครัวมงฟอรีต” ประจำปีการดีกษา 2561 
ในวันศกรีที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในหมู่คณะสร้างความสัมพันธ์อันดีของครู 
และบุคลากรทางการดีกษา และเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความรักและความประทับใจของครูและบุคลากรทางการ 
ดีกษาที่มีต่อโรงเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นโปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ ดังนี้ 
1. คณ ะกรรมการท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ ให้ดำแนะนำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาศรารุธ ยุชมภู รองประธาน
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณ ะกรรมการคำเน ินงาน มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรปแบบการจัดงาน ดำเนินงานและประสานงาน กับทกฝ่าย
ทั้งระบบ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอรีญาณิน ดีริโพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
2.2 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ รองประธาน
2.3 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
2.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
2.5 มาสเตอรีศักดิ้บดินทรี กันมะโน กรรมการ
2.6 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ
2.7 ครู่จิดาภา ชัยสงคราม กรรมการและเลขานุการ

3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ ่าย งบ ป ร ะ ม าณ -• ของรางว ัล  มีหน้าที่ ประ สานจัดสรรงบประมาณ จ ัดทำบ ัญ ช ้เบ ิก-จ ่าย
สรุป-รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ จัดเตรียมของรางวัล ประสานงานการมอบรางวัล ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอรีญาณิน ดีริโพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
3.2 ครูจึดาภา ชัยสงคราม รองประธาน
3.3 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
3.4 ม.สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
3.5 ม.นันท'จักรี มีชัย กรรมการ
3.5 ครูคดีธร ดันดุ กรรมการและเลขานุการ

/ 4. คณะกรรมการลงทะเบียน
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4. คณ ะกรรมการลงทะเบ ียน  มีหน้าที่ รับลงทะเบียน จัดทำฉลากในการจับรางวัล แจกของขวัญสำหรับบุตรครู 
บริเวณจุดลงทะเบียน บันทึกผู้โด้รับรางวัลประเภทต่างๆ บนเวทีประกอบด้วย

3.1 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ ประธานกรรมการ
3.2 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ต๊ะ รองประธาน
3.3 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
3.4 ครูธีริศรา ดำสิทธ กรรมการ
3.5 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
3.6 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการและเลขานุการ

5. คณ ะกรรมการฝ ่ายพ ิธ ีการ มีหน้าที่ ดำเนินรายการในพิธีเปิด -  พิธีปิด ดำเนินรายการบนเวทีตามขั้นตอนต่าง ๆ
ประกาศรายช้อการแสดงและรางวัลต่าง  ๆ ประกอบด้วย

5.1 ครูณัฐชยา พอพิน ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์มงคลศักดื่ ใหม่จันทร์แดง รองประธานกรรมการ
5.3 มาสเตอร์กิติศักดื่ จันกัน กรรมการ
5.4 มาสเตอร์ขวัญชัย แจ้ใจ กรรมการ
5.5 ครูสุชาวดี ยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ

6. คณ ะกรรมการฝ ่ายจ ัด เตร ียมลถาน ท ี่และตกแต ่งลถาน ท ี่ มีหน้าที่ ประสานงานจัดเตรียมสถานที ่และตกแต่ง
สถานท่ีให้มีความพร้อม เหมาะสม สวยงาม ท้ังโนส่วนของพิธีมิสซา และงานเลี้ยง ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธานกรรมการ
6.2 เดือนเพิญ ตากันทะ รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์มงคลศักดื่ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ

7. คณ ะกรรมการฝ ่ายเคร ื่องเส ียงและโปรแกรม 1^0100^6 มีหน้าที่ ปร:ะสานและจัดเตรียมเครื่องเสียงเพื่อใช้ใน
งานพิธีม ิสซา และงานเล ี้ยง ด ูแล เคร ื่องเส ียง ระบบ เ^โฉอเ^ ให ้อยู่ในสภาพที่ใช้การโด้ด ีพร้อมใช้ตลอดงาน
ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์สุรชัย แสงทอน รองประธานกรรมการ
7.3 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
7.4 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการและเลขานุการ

8. คณ ะก รรม ก ารฝ ่ายอ าห าร-เคร ื่อ งด ื่ม  มีหน้าที่ ประสานงานกับร้านอาหารในดำเนินการ จัดเตรียมซ้มอาหาร
เครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย

8.1 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ ประธานกรรมการประสานงาน
8.2 พนักงานโรงอาหาร กรรมการประสานงาน
8.3 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กิจ กรรมการและเลขานุการ

/ 9. คณะกรรมการฝายการแลดง
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9. คูถ4ะกรรมการฝ ่ายการแสดง มีหน้าที่ จัดการแสดงในงานเลี้ยงสังสรรค์ ครอบครัวมงพอร์ต ประกอบด้วย
9.1 มาสเตอร์ศักดิ้บดินทร์ กันมะโน ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์ /\ก56เกา0/ฬฉวก0 รองประธาน
9.3 ครูอัฉรีย์ บุญเรือง กรรมการ
9.4 ครูดีริขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
9.5 ครูชฏาพร สมนาม กรรมการ
9.6 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลข''9.6 ครูจิตทิวา หมีนแสน กรรมการและเลขานุการ

10. ค ูณ ะกรรมการฝายออก'จดหมายเ.% ญ มีหน้าที่ จัดทำจดหมาย และส ่งจดหมาย^ญคณะภราดา ครูอาวุโส 
และประสานการตอบรับมาร่วมงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์โชยรัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
10.2 ครูกฤติมา ทิพรัง รองประธาน
10.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ
10.4 ครูวรพิชา ยาวงค์ กรรมการและเลขานุการ10.4 ครูวรพซา ยาวงศ กรรมการและเลขานุการ

11. ค ูณะกรรมการฝ่ายต ้อนรับ มีหน้าท่ี ต้อนรับคณะภราดา ครูอาวุโส และผู้รับเ^ญมาร่วมงาน ประกอบด้วย 
11.1 มาสเตอร์'บณเท่ง เถระ ประธานกรรมการ11.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถร
11.2 มาสเตอร์สุวรรณ อิน'ทร!๒
11.3 มาสเตอร์โชยรัฒน้ บุญเลิศ
11.4 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล

ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ

11.5 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการและเลขานุการ
12. คณ ะกรรมการฝ ่ายประซาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าที่ บันทึกภาพ วิดิทัศน์ ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ'จัดงาน'รันครอบครัวมงฟอร์ต ประกอบด้วย

12.1 ครูภูริชา จันทร์ดี ประธานกรรมการ
12.2 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ รองประธาน
12.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการและเลขานุการ

13. คณ ะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล มีหน้าที่ จัดท่าแบบประเมินการจัดงานและสรุปผลการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย

13.1 ครูธีริศรา คำลิทธิ้ ประธานกรรมการ
13.2 ครูอรุณี มงคล รองประธาน
13.2 ครูมยุรื ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ใด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิศชอบและมิประลิพธิภ,'1พ 
ส่ัง ณ รันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน์)
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงพอร์ตวิทยาลัย



กาห น ดการ
งาน เล ี้ยงส ังส รรค ์ “ ว ัน ครอบ คร ัวม งฟ อร ์ต” ป ระจำป ีก ารส ืก ษ า 2561 

เว ล า 17.30 -  2 0 .3 0  น. ณ  หอประชุม ร เ. -)0ร60ภิ 
ว ันศกร ์ท ี่ 21 ธ ันวาคม 2561

เวลา ร าย ก าร ผ ู้ร ับผ ิดชอบ
16.00 -  17.00 น. - พ ิธ มิีสซา ณ หอประชุมแอมบรอสิโอ (45 นาที) งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
17.00 -  17.20 น. -ครูและครอบครัวลงทะเบียนเข้าร่วมงาน แจกของท่ีระลึกบุตรครู ครูสุทธิรักษ์, ครูพิมลภัสร

บริเวณประตูทางเข้าหอประชุม รน056เวเา ครูปาณัฐริล
ครูอรุณี, ครูธีริศรา, ครูมยุรี

17.20 น. -  20.30 น. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการ,โรงเรียนมงฟอร์ต พิธีกร
ริทยาลัย ประธานในพิธี คณะผู้ร่วมบริหาร ครูอาวุโสเดินทาง ม.มงคลศักด, ครูณ้ฐชยา
มาถึงบริเวณงาน (เพลงมาร์ชมงฟอร์ต) ม.กิติศักดิ้, ครูสุชาวดี, ม.ขวัญชัย
- ผ ู้อำนวยการกล่าวอวยพรเน่ืองในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส จัดเตรียมของรางวัล
พร้อมทั้งกล่าวเอดงานเล้ียงลังสรรค์ ม.ญาณิน, ครูจิดาภา, ครูภวดี
-การแสดงครูชาวโทย 1 ชุด ครูคดีธร (ตัน) ม.'นันท'จักร,
-การแสดงครูชาวต่างประเทศ 1 ชุด ครูสุภาวดี (ณ นคร), ครูเกษรินทร์
-ภราดา ศราวุธ จับสลากรางวัลแด่คุณครู (ครั้งที่ 1) เครื่องเสีย.ง
-ผ ู้อำนวยการ จับสลากรางวัลพิเศษแด่คุณครูฯ (ครั้งที่ 1) ม.สุรชัย, ม.สุพจนั .ม.ธราดร
-การแสดงความสามารถบุตรครู ชุดท่ี 1 (เดกเล็ก) โปรแกรมX0 โ00เ^/บันทึก'วีดี'โอ
-การแสดงความสามารถบุตรครู ชุดท่ี 2 (เล็กโต) 
**กิจกรรม “ ร60โ6เ รปิกน 2016”

ม.อภิชาติ, ม.สุรชัย, ม.'ธีระพงษ์ 
การแสดง

-ภราดา ศราวุธ จับสลากรางวัลแด่คุณครู (ครั้งที่ 2) ม.ศักด้ีบดินทร์, /ฬโ./\กร6เกา0
-ผ ู้อำนวยการ จับสลากรางวัลพิเศษแด่คุณครู (ครั้งที่ 2) ครูอัจฉรีย์, ครูดีริ,ขวัญ
-งานเลี้ยงลังสรรค์ เพลง เ ^ ^0X5 ครูจิตทิวา,ครูชฎาพร
-เพลงสรรเสริญพระบารมี ประลานคณะภรา.ดา

ครูพรรณวิไล สุริยะโจง 
ครูกมลวรรณ ทะนัน 
บันทึกภาพนิ่ง
ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ 
ครูภูริ'ซา จันทร์ดี

งาน บ ร ิห ารบ ุคคล ล ำน ัก ผ ู้อ ำน วยก าร


