
 

 

 

 

 

 

 

  ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยำลัย   

ที่   82 / 2561 

เรื่อง     แตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรจัดงำนครสิต์มำส ปกีำรศึกษำ 2561 

----------------------------- 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดงานคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561  ในวันศุกร์ที่ 21 

ธันวาคม 2561 ณ  ลานจามจุรี  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาล               

วันคริสต์มาส ให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และเพื่อส่งเสริมการแสดงออกและ

ความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรคข์องนักเรยีน 
 

 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค ์                   

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  มีหน้าที่  ให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

1.1 ภราดาศราวุธ  ยุชมภ ู   ประธานกรรมการ 

1.2 คณะที่ปรกึษาผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 2.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   ประธานกรรมการ 

 2.2  ครูดวงมณ ี  ค าป่าแลว  รองประธานกรรมการ 

 2.3 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   กรรมการ 

 2.4  ครูดาริษา  แสงสนิธุ ์  กรรมการ 

 2.5 ครูรัชนี  ช านาญรบ  กรรมการ 

 2.6  มาสเตอร์สรพงษ ์ สมธรรม  กรรมการ  

 2.7   ครูเจริญศรี  ศรีจันทรด์ร  กรรมการ 

 2.8  ครูศศิธร  ตันด ุ   กรรมการ 

 2.9 ครูสุชาวดี  ยั่งยนื   กรรมการ 

 2.10 ครูทิพานันท์  แสงศรีจันทร ์  กรรมการ 

 2.11  มาสเตอร์อานนท ์ อินนันท ์  กรรมการ 

 2.12 ครูภูริชา  จันทรด์ ี   กรรมการ 

 2.13 มาสเตอร์พพิัฒน ์ ทักษะอุดม  กรรมการ 

 2.14 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน  กรรมการ 

 2.15 ครูพวงไพร      สายสกล  กรรมการ 

 2.16 มาสเตอร์จริฐาวัฒน ์ ฉัตรบรรยงค ์  กรรมการ 

 2.17 มาสเตอร์ธัชธาริน    หมวกทอง  กรรมการและเลขานุการ 

                                                                       / 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์นักเรียน ………….. 
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3. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์นักเรียน มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานคริสต์มาส ชี้แจงวัตถุประสงค์

ของการจัดงาน ท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กับนักเรียน ประกอบด้วย 

 3.1  มาสเตอรเ์สถยีร ช่างเงิน ประธานกรรมการ 

 3.2   มาสเตอรว์รนิทร วสุวัต รองประธานกรรมการ 

 3.3   มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ 

 3.4   มาสเตอรป์รญิญา นฤปชา กรรมการ 

 3.5   มาสเตอรผ์ไท ชัยน า กรรมการ 

 3.6   มาสเตอร์ปิยะ ไชยอ้าย กรรมการ 

 3.7   ครูรัชนี  ช านาญรบ กรรมการ 

 3.8  ครูประจ าช้ัน ม. 1 – ม. 6 และ EP   กรรมการ 

 3.9   ครูนงลักษณ์ ค าไทย        กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร – พิธีกร มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จัดท าก าหนดการจัดงาน และเป็น

พิธีกรด าเนินรายการบนเวทีบริเวณลานจามจุรี มีการแสดงละครของนักเรียนคาทอลิก การเปิดงานคริสต์มาส               

และการจัดกิจกรรมของคณะครูกลุ่มสาระต่างประเทศ ให้เป็นไปตามก าหนดการที่วางไว้  ประกอบด้วย 

 พิธีกำร -  พิธีกร  หลังจากเคารพธงชาติบริเวณลานจามจุร ี มวีจนพิธีกรรม 

 4.1 ครูสุชาวดี ยั่งยืน ประธานกรรมการ      

 4.2 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน ์ ฉัตรบรรยงค ์ รองประธานกรรมการ 

 4.3   ครูจินตนา เปีย่มไชยวัฒน์ กรรมการ 

 4.4 ครูอริญชย์ ชัยปรพิรรห์ กรรมการ  

 4.5 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

 4.6 ครูงานอภิบาลและศาสนกจิ กรรมการ 

 4.7  หัวหน้าระดับช้ันม. 1 – ม. 6 และ EP   กรรมการ 

 4.8 ครูประจ าช้ันม. 1 – ม. 6 และ EP   กรรมการ 

 4.9  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจัดงาน และรวบรวมเงินรายได้จากการ

จัดงาน เงินสนับสนุน และเงินโบนัสของครูทั้งหมด  ประกอบด้วย     

 5.1 ครูศศิธร ตันด ุ   ประธานกรรมการ 

 5.2 ครูสุภาวดี ณ นคร  รองประธานกรรมการ 

 5.3 ครูเกษรนิทร์ กะณะ  กรรมการ 

 5.4 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม  กรรมการ 

 5.5 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย  กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำและจ ำหน่ำยบัตรเล่นเกม มีหน้าที่ ออกหนังสือถึงผู้ปกครอง และจ าหน่ายบัตรเล่น

เกมการละเล่นให้แกน่ักเรยีนแต่ละระดับช้ัน  ประกอบด้วย 

 6.1 ครูดวงมณี  ค าป่าแลว  ประธานกรรมการ 

 6.2  ครูรัชนี  ช านาญรบ  รองประธานกรรมการ 
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 6.3   หัวหน้าระดับช้ัน  ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 6.4 ครูประจ าช้ัน ม.1 – ม.6 และ EP  กรรมการ 

 6.5 มาสเตอรฤ์ทธิยา ศรีสวนจิก  กรรมการ 

 6.6 ครูกฤติมา ทิพวัง  กรรมการ  

 6.7 ครูนงนภัส สมณะ  กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของรำงวัล มีหน้าที่ ประสานงานกับบริษัท/ห้างร้าน เพื่อขอสนับสนุนของรางวัล

ส าหรับเกมการละเล่น ประกอบด้วย 

 7.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ  ประธานกรรมการ 

 7.2 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ  รองประธานกรรมการ 

 7.3 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์  กรรมการ 

 7.4   มาสเตอรป์ระสงค์ สุทา  กรรมการ  

 7.5 ครูชนกกร ไชยวงคค์ า  กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกมวัดดวง มีหน้ำที่ จัดรูปแบบ เตรียมสถานที่ จัดท าสลาก อุปกรณ์ในการเล่นเกม                

ของรางวัล การแจกของรางวัล ใหพ้รอ้มส าหรับการเล่นเกม ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61)  

 8.1   ครูเจริญศรี ศรีจันทรด์ร ประธานกรรมการ 

 8.2 ครูดวงมณี ค าป่าแลว รองประธานกรรมการ 

 8.3  ครูศศิน  ดาวดี กรรมการ 

 8.4   ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ 

 8.5  ครูปาณัฐรลิ คุณค าจัน กรรมการ 

 8.6   มาสเตอรจ์ิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค ์ กรรมการ 

 8.7  มาสเตอรส์งกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล กรรมการ 

 8.8   มาสเตอรช์นะ เปรมกลาง กรรมการ 

 8.9    มาสเตอรธ์ีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ   

 8.10  มาสเตอรณ์ัฐพล ปารมีธง กรรมการ   

 8.11   ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ 

 8.12  ครูพรรณวิไล สุรยิะโจง กรรมการ 

 8.13  ม.ประสงค์ สุทา กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยอำหำร มีหน้าที่ จัดรูปแบบ เตรียมสถานที่ เตรียมอุปกรณ์ จัดท าอาหาร ให้พร้อม

ส าหรับการจ าหน่ายอาหาร ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61) 

 9.1 คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยอำหำรฝ่ำยวชิำกำร 

 9.1.1  มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ 

 9.1.2  มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ 

 9.1.3  ครูศศิธร  ค าวินิจ กรรมการ 

 9.1.4  ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ 

 9.1.5  ครูสมรัก ปรยิะวาท ี กรรมการ 
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 9.1.6  ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ       

 9.1.7  ครูโนรโิกะ โอชิ กรรมการ 

 9.1.8  ครูล าจวน รัตนบุร ี กรรมการ 

 9.1.9  ครูเยาวลักษณ ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ 

 9.1.10 มาสเตอร์พรีพงษ ์ บัวเหลือง กรรมการ 

 9.1.11 ครูพิมพ์ลภัสร จันทรต์๊ะ กรรมการ 

 9.2 คณะกรรมกำรจ ำหนำ่ยอำหำรฝ่ำยกจิกำรนักเรียน 

 9.2.1  ครูนงนภัส สมณะ  ประธานกรรมการ 

 9.2.2  มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ ์ ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 

 9.2.3  มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม  กรรมการ 

 9.2.4  ครูสุพรรณี สายน าทาน  กรรมการ 

 9.2.5  ครูภัสรา พงษ์พศิ  กรรมการ 

 9.3 คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยอำหำรฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

 9.3.1  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  ประธานกรรมการ 

 9.3.2  มาสเตอร์มงคลศักดิ ์ ใหม่จันทรแ์ดง รองประธานกรรมการ 

 9.3.3  ครูชนกกร ไชยวงคค์ า  กรรมการ 

 9.3.4  ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ 

 9.3.5  ครูพรพไิล สมาธิ  กรรมการ 

 9.3.6  ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ  กรรมการ 

 9.4 คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยอำหำรฝ่ำยธุรกำรกำรเงนิ 

 9.4.1  มาสเตอร์ไชยวัฒน ์ บุญเลิศ  ประธานกรรมการ 

 9.4.2  ครูรสรินทร์ รตนประภา  รองประธานกรรมการ 

 9.4.3  ครูวรพชิชา ยาวงศ ์  กรรมการ 

 9.4.4  มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ ์  กรรมการ 

 9.4.5  ครูกฤติมา ทิพวัง  กรรมการ 

 9.4.6  ครูญาดา กะราม  กรรมการ 

 9.4.7  ครูฤทัยวรรณ พิบูลย ์  กรรมการ 

 9.4.8  มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย ์ กรรมการ 

 9.5 คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยอำหำรฝ่ำยส ำนักผู้อ ำนวยกำร  

 9.5.1  ครูดาริษา แสงสนิธุ ์  ประธานกรรมการ 

 9.5.2 มาสเตอร์ญาณิน ศิรไิพศาลประเสรฐิ รองประธานกรรมการ 

 9.5.3  มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา  กรรมการ 

 9.5.4  ครูมยุรี  ทรายแก้ว  กรรมการ 

 9.5.5  ครูจิดาภา ชัยสงคราม  กรรมการ 

 9.5.6  มาสเตอรศ์ักดิ์บดินทร ์ กันมะโน  กรรมการ 
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 9.5.7  ครูภวดี  ศรีใจ  กรรมการ 

 9.5.8  ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ  กรรมการ 

 9.5.9  ครูธีริศรา ค าสิทธิ ์  กรรมการ 

10. คณะกรรมกำรจ ำหน่ำยคูปองในบริเวณงำน  มีหน้าที่ จ าหน่ายบัตรเล่นเกม ในบรเิวณงาน  ประกอบด้วย 

 10.1  มาสเตอรส์รพงษ์ สมธรรม  ประธานกรรมการ 

 10.2  ครูศศิธร ตันดุ  รองประธานกรรมการ 

 10.3 ครูสุภาวด ี ณ นคร  กรรมการ 

 10.4 มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย  กรรมการ  

 10.5 ครูเกษรนิทร์ กะณะ  กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยเกมกำรละเล่น มีหน้าที่ ในการวางแผน จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ของรางวัล ให้พรอ้มใน

การเล่นเกม ประกอบด้วย (วันที่ 20-21 ธ.ค. 61) 

 11.1 ครูรัชนี  ช านาญรบ  ประธานกรรมการ 

 11.2 ครูนงลักษณ์ ค าไทย  รองประธานกรรมการ 

 11.3 มาสเตอรช์นะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ 

 11.4 มาสเตอรป์รญิญา นฤประชา  กรรมการ 

 11.5  มาสเตอรผ์ไท ชัยน า  กรรมการ 

 11.6  มาสเตอร์ปิยะ ไชยอ้าย  กรรมการ 

 11.7  ครูประจ าช้ัน  ม. 1 – ม. 6  และ EP  กรรมการ   

 11.8 มาสเตอรว์รนิทร วสุวัต  กรรมการและเลขานุการ 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานในรูปแบบต่าง ๆ               

และบันทึกภาพการจัดกจิกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย 

 12.1  ครูภูริชา  จันทรด์ี  ประธานกรรมการ 

 12.2 มาสเตอรฤ์ทธิยา ศรีสวนจิก  รองประธานกรรมการ 

 12.3  มาสเตอรอ์ภิชาติ ใจอินผล  กรรมการและเลขานุการ   

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง มีหน้าที่ จัดเตรยีมเครื่องเสียง ควบคุมและดูแลเครื่องเสียงให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานได้ดีตลอดงาน ประกอบด้วย 

 13.1 มาสเตอรส์ุรชัย แสนทอน  ประธานกรรมการ 

 13.2 มาสเตอรธ์ราดร จันทรแ์สง  รองประธานกรรมการ 

 13.3 มาสเตอรส์ุพจน์ เทียมยศ  กรรมการและเลขานุการ 

14. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ส าหรับเล่นเกมวัดดวงพร้อมทั้งตกแต่งสายรุ้ง              

ต้นคริสต์มาส  ประดับไฟ  แสง  สี  เสียง ในโรงเรียนและงานให้เรยีบรอ้ย ประกอบด้วย 

 14.1 มาสเตอร์อานนท ์ อินนันท ์   ประธานกรรมการ 

 14.2  มาสเตอร์มงคลศักดิ ์ ใหม่จันทรแ์ดง   รองประธานกรรมการ 

 14.3  ครูพรพไิล สมาธ ิ    กรรมการ   

 14.4  นักการภารโรง       กรรมการ 

 14.5 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ   กรรมการและเลขานุการ 
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15.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ บริการรักษาพยาบาลแกผู่้ปว่ยหรอืนักแสดง และหากมีอาการที่เกิน

ความสามารถให้รีบน าสง่โรงพยาบาล ประกอบด้วย 

 15.1  ครูพวงไพร      สายสกล   ประธานกรรมการ 

 15.2  คุณธนสร กองค า    กรรมการ   

                  (เจา้หน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช) 

16. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลและสรุปแฟ้มงำน มีหน้ำที่  ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรุปผล และจัดท า

แฟม้สรุปงาน ประกอบด้วย 

    16.1 ครูดาริษา  แสงสนิธุ ์   ประธานกรรมการ 

    16.2   ครูธีริศรา  ค าสิทธิ ์   รองประธานกรรมการ 

    16.3   ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการ 

    16.4 ครูมยุรี   ทรายแก้ว   กรรมการ 

        16.5   ครูจิดาภา  ชัยสงคราม   กรรมการและเลขานุการ 

17. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยตลอดงาน    

ประกอบด้วย 

 17.1  มาสเตอร์เสถยีร ช่างเงิน  ประธานกรรมการ 

 17.2 มาสเตอร์ลิขติ ชูวงศ์  รองประธานกรรมการ 

 17.3   มาสเตอร์สิริโรจน ์ ฉลองสัพพญัญ ู กรรมการ 

 17.4   มาสเตอร์ภูม ิ แพทย์คดี  กรรมการ 

 17.5 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย ์ กรรมการ 

 17.6   หัวหน้าระดับช้ัน  ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ  

 17.7   มาสเตอร์นิรันดรพ์งศ์ ลากตา  กรรมการและเลขานุการ 

18.  คณะกรรมกำรด ำเนินพิธีบูชำขอบพระคุณ  มีหน้าที่ วางแผนในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณให้            

แก่นักเรยีนตอนเช้า และคณะครู ในช่วงเวลาเย็น  ประกอบด้วย 

 18.1  มาสเตอร์จริฐาวัฒน ์ ฉัตรบรรยงค ์ ประธานกรรมการ 

 18.2  ครูศศิน  ดาวด ี  รองประธานกรรมการ 

 18.3 มาสเตอร์นเรนทรฤ์ทธิ ์ ต๊ะต้องใจ  กรรมการ 

 18.4   ครูภัสรา พงษ์พศิ  กรรมการและเลขานุการ 

19. คณะกรรมกำรฝ่ำยแข่งขันกีฬำ ดนตรี  มีหน้าที่  จัดเตรียมและด าเนินการแข่งขัน ตัดสินกีฬา ดนตร ี                 

ประเภทต่างๆ จัดหาถ้วยรางวัล  ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทั้งรอบคัดเลือกและ

รอบชงิชนะเลิศ ประกอบด้วย 

  19.1 กีฬำห้อง 

 19.1.1  ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร ์ ประธานกรรมการ 

 19.1.2  มาสเตอร์วนิัย ถิ่นจอม  รองประธานกรรมการ 

 19.1.3  ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ  

 19.1.4  หัวหน้าระดับช้ัน ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 
 

                                                                                / 19.1.5 ครูประจ าช้ัน ม. 1 – ม. 6  และ  EP …………. 
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 19.1.5  ครูประจ าช้ัน ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 19.1.6  คณะกรรมการสภานักเรยีน  กรรมการ 

 19.1.7  ม.ธัชธาริน หมวกทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 19.2 กีฬำ E-Sport 

 19.2.1  มาสเตอร์ธัชธาริน    หมวกทอง  ประธานกรรมการ 

 19.2.2  ประธานสภานักเรยีน  รองประธานกรรมการ 

 19.2.3  คณะกรรมการสภานักเรยีน  กรรมการ  

 19.2.4  หัวหน้าระดับช้ันม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 19.2.5  ครูประจ าช้ัน ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 19.2.6  เลขาประธานสภานักเรยีน  กรรมการและเลขานุการ 

 19.3 ดนตรี 

 19.3.1  มาสเตอร์พพิัฒน ์ ทักษะอุดม  ประธานกรรมการ 

 19.3.2  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง  รองประธานกรรมการ 

 19.3.3  ครูกลุ่มสาระศลิปะ   กรรมการ 

 19.3.4 หัวหน้าระดับช้ันม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 19.3.5  ครูประจ าช้ัน ม. 1 – ม. 6  และ  EP กรรมการ 

 19.3.6  คณะกรรมการสภานักเรยีน  กรรมการ 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ 
 

สั่ง   ณ  วันที่   11   ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

                                                 

                   

 

         (ภราดา ดร.ศักด์ดา   สกนธวัฒน์) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

 

 

 

 


