
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรต'วิทยาลัย 
ท่ี 7 7 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการคำเน ินงานเก ี่ยวก ับเคร ื่องแต ่งกาย การวัดช ุดเครื่องแต ่งกาย  
และอ ุปกรณ ์การเร ียน ของนักเรียนใหม่ ป ีการส ืกษา 2562

ตามที่โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง วัดชุดพละ วัดรองเท้า 
นักเรียนชาย รองเท้าพื้นเมือง และจ่ายวัฬดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียนใหม่ เช่น ถุงเท้า หัวเขมขัด สายเข์มขัด 
เส ือห ับในนักเรียนหญิง ให ้ก ับน ักเรียนระดับช ั้น ม .1 และ ม .4 ท ี่จะ เข ้าด ีกษาต ่อโรงเร ียน มงฟ อร ีตว ิท ยาล ัย  
ปีการดีกษา 2562 ตามกำหนดการท้ายนี้นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นโปด้วยความเรียบร้อย ทางโรงเรียน ฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. มาสเตอรีไชยวัฒนั บุญเลิศ ประธานกรรมการ
2. มาสเตอรีประสงค์ สุทา รองประธานกรรมการ
3. ครูศดีธร ดันดุ รองประธานกรรมการ
4. มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ
5. มาสเตอร์'รา'วิพัช'รี ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
6. มาสเตอร์นันทจักรี มีชัย กรรมการ
7. ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
8. ครูเกษรินทรี กะก4ะ กรรมการ
9. มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
10. ครูเดือนเพ์ญ ตากันทะ กรรมการ
11. ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
12. มาสเตอร์ญาณิน ดีริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
13. ครูอรุณี มงคล กรรมการ
14. ครูญาดา กะราม กรรมการ
15. ครูกถุติมา ทิพวัง กรรมการ
16. พนักงานโรงอาหาร
17. ครูรสรีนทรี รตนประภา กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 

ส่ัง ณ วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย
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วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 ( วันวัดชุด และอ ุปกรณ ์เคร ื่องแต ่งกายน ักเร ียน ม.ปลาย )
ลำด ับ ท่ี ชื่อ -  สกุล บทบาทหน้าที่

1 มาสเตอร์โชยวัฒนิ บุญเลิศ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปและให้คำปรึกษา
2 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา จุดลงทะเบียน
3 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ จุดลงทะเบียน
4 ครูศดืธร ตนดุ จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
5 ครูเกษรินทร์ ณ นคร จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
6 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ จุดวัดชุดพละ
7 ครูรสรินทร์ รตนประภา จุดวัดชุดพละ
8 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ จุดบันทึกไซส์ชุดพละ สายเข์มขัด

9 มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์
จ ุดจ่าย ชุดพละ กระเปา หัวเข์มขัด สายเข์มขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง

10 ครูญาดา กะราม จุดจ่าย ชุดพละ กระเปา หัวเข์มขัด สายเฃ็มขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง

11 พนักงานโรงอาหาร
จุดจ่าย ชุดพละ กระเปา หัวเขมขัด สายเขมขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ( วันวัดชุด และอ ุปกรณ ์เคร ื่องแต ่งกายน ักเร ียน ม.ปลาย )
ลำด ับ ท่ี ชื่อ -  สกุล บทบาทหน้าที่

1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปและให้คำปรึกษา
2 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา จุดลงทะเบียน
3 ครูอรุณี มงคล จุดลงทะเบียน
4 มาสเตอร์นันทจักร มีขัย จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
5 ครูสุภาวดี ณ นคร จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
6 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ จุดวัดชุดพละ
7 ครูรสรินทร์ รตนประภา จุดวัดชุดพละ
8 มาสเตอร์ญาณิน ดืริไพศาลประเสริฐ จุดบันทึกไซส์ชุดพละ สายเข์มขัด

9 มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์
จ ุดจ่าย ชุดพละ กระเปา หัวเข์มขัด สายเข์มขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง

10 ครูกฤติมา ทิพวัง
จุดจ่าย ชุดพละ กระเป๋า หัวเฃมขัด สายเฃ็มขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง

11 พนักงานโรงอาหาร
จุดจ่าย ชุดพละ กระเป๋า หัวเฃมขัด สายเข์มขัด ถุงเท้า 
โบวีผูกผมนักเรียนหญิง
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วันเสาร์ที 9 กุมภาพ้นธ์ พ.ศ. 2562 ( วันวัดชุด และอ ุปกรณ ์เคร ื่องแต ่งกายน ักเร ียน ม.ต้น )
ลำด ับ ท่ี ชื่อ - สกุล บทบาทหน้าที่

1 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปและให้คำปรึกษา
2 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา จุดลงทะเบียน
3 ครูสุทธิฉันท์ คุกไพบูลย์กิจ จุดลงทะเบียน
4 ครูคดีธร ตันดุ จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
5 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม จุดรับเงินค่าชื่อชุดนักเรียนเพิ่ม
6 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ จุดวัดชุดพละ
7 ครูรสรินทร์ รตนประภา จุดวัดชุดพละ
8 มาสเตอร์ญาณิน ดีริไพศาลประเสริฐ จุดบันทึกไซส์ชุดพละ สายเข็มขัด

9 มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์ จ ุดจ่าย ชุดพละ กระเบีา หัวเข็มขัด สายเข็มขัด ถุงเท้า 
โบร์ผูกผมนักเรียนหญิง

10 ครูญาดา กะราม จุดจ่าย ชุดพละ กระเป๋า หัวเข็มขัด สายเข็มขัด ถุงเท้า 
โบร์ผูกผมนักเรียนหญิง

11 พนักงานโรงอาหาร จุดจ่าย ชุดพละ กระเป๋า หัวเข็มขัด สายเข็มขัด ถุงเท้า 
โบร์ผูกผมนักเรียนหญิง

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ( วันรับชุดนักเรียน ม.ปลาย )
ลำดับที่ ช ื่อ -  สกุล บทบาทหน้าที่

1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ดูแลความเรียบร้อยทั่วโป
2 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

วันศุกร์ ท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ( วันรับชุดนักเรียน ช ุดล ูกเส ือ ม.ต้น )
ลำดับที่ ช ื่อ -  สกุล บทบาทหน้าที่

1 มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
2 ครูรสรินทร์ รตนประภา ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป


