
คำสง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ที่ 90 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินงานกิจกรรม โะ? 1=0๓117 ครังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ด ้วยงาน คา9แรเา โ3โ09โ□๓๓0 ฝ ่ายวิชาการ ได ้กำหนดจ ัดก ิจกรรม ? ?  โฉ๓IIV ผเ9เาเ ครั้งท ี่ 2 

ประจำปีการศึกษา 2561 ข้ึนใน วันศกรีท ี่ 1 ก ุมภาพ ันธ ์ 2562 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ต 

วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผสลัมถุทธทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม และด้านกีฬายอดเยี่ยม

2. เพื่อส่งเสริมความลัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 5ก9แรห กโ09โ0๓๓0

3. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกด้านทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน คา9แรเา ?โ09โฉ๓๓©

4. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน

ดังนั้น เพ ื่อให ้การจ ัดก ิจกรรมดำเน ินโปด้วยความเร ียบร้อยและบรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ท ี่วางโว ้

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการและท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ ให้ดำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

ดำเนินงาน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธวัฒนํ ประธานกรรมการ

ใ.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการคำเน ินงาน มีหน้าที่ วางแผนงานและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง6] เพ่ือให้การ

ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอริว'ริน,ทร วลุวต ประธานกรรมการ

2.2 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน รองประธานกรรมการ

2.3 ครูอัญชลี เตรียาภิรมย์ กรรมการ

2.4 /ฬฉรเอโ. โ̂เ0 รต!แฉ กรรมการ

2.5 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายต่าง6] กรรมการ

2.6 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการและเลขานุการ

3. คณ ะกรรมการฝ ่ายลงทะเบ ียน มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน รายขึ้อนักเรียนและ

มาร่วมงาน และรวบรวมรายข้อมูลส่งให้กับฝ่ายจัดทำแพัมสรุปงาน ประกอบด้วย

3.1 ครูธนัชพร จิตต์ธรรม ประธานกรรมการ

3.2 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ

3.3 นางสาวกอปร์พลอย บุตรดี กรรมการ

/ 4. คณะกรรมการฝ่ายภาคพิธีการ
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4. คณะกรรมการฝายภาคพิธีการ -  พิธีกร และการแลดงบนเวที

4.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ -  พิธีกร มีหน้าท่ี ประสานงานกับฝ่ายต่าง6] จัดทำกำหนดการ 

คำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดงาน คัดเลือกนักเรียนและแกซ้อมนักเรียนเพื่อทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ประกอบด้วย

4.1.1 ครูอัญชลื เตริยาภิรมย์

4.1.2 มาสเตอร์เฉลืมพล จีตติวัฒนพงคํ

4.1.3 /ฬร.2เาอน Xเก9

4.1.4 /ฬฉร!:©โ.แโเ0 รอ!แอ

4.1.5 นักเรียนที่ทำหน้าที่พิธีกร 

4.2 คณ ะอน ุกรรมการฝ ่ายการแลดงข องน ัก เร ียน  มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ ่ายพ ิธ ีการ

จ ัด เตร ียมการแสดง กำหนดช ุดการแสดง ดำเน ินการ■ฝึกซ้อมนักแสดง จ ัดลำค ับการแสดงบนเวท ี 

จัดเตรียม -  ลำคับลือประกอบต่าง6] ท่ีใช้ในการดำเนินการแสดงท้ังหมด ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ

4.2.1 ครูกิดาการ ศ์ริ ประธานกรรมการ

4.2.2 มาสเตอร์อรรถกร มัชฌันติกสมัย รองประธานกรรมการ

4.2.3 กราดาศราวุธ ยุชมภู ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

4.2.4 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ

4.2.5 มาสเตอร์โกรสิงห ใจหลวง กรรมการ

4.2.6 /ฬอร16โXโเ0 รอ]แฉ กรรมการ

4.2.7 /ฬร. 4,ก0)6แ0อ ผฉ!เพอ! กรรมการ

4.2.8 /ฬร. แอบโช05 0̂5ฉเ65 ออVเอ! กรรมการ

4.2.9 /ฬร.&อ0เา6เ 4เชฉ กรรมการ

4.2.10/ฬร.นแา2เ6 ออ!;นเก กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมบริหาร และผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้ง 

นำเข้า ที่นั่งตามหมายเลขโต๊ะ ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ประธานกรรมการ

5.2 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน รองประธานกรรมการ

5.3 มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการ

5.4 มาสเตอร์อรรถกร มัชณันติกสมัย กรรมการ

5.5 ครูวีริสา หิรัญไพศาล กรรมการ

5.6 ครูเฟ้ญสุภางศ์ แปงดำ กรรมการ

5.7 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ

5.8 ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด กรรมการ

5.9 นางสาวสังค์ขิณี ลิงคะลิง กรรมการ

/ 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำวีดีทัศน์
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6. คณ ะกรรมการฝายจ ัดทำว ีด ีท ัศน ์ ประมวลภาพ สร ุปผลงาน และก ิจกรรมของแผนการเร ียน

มีหน้าท่ี รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานของแผนการเรียน ประจำปีการดีกษา 2561 โดยจัดทำโนรูปของ

รีดีทัศน์ ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอรีใกรสิงห์ ใจหลวง ประธานกรรมการ

6.2 ครูวีรีลา หิรัญโพศาล รองประธานกรรมการ

6.3 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ

6.4 /ฬอร!อโ.เะกํ0 รอ!พว กรรมการ

7. คณ ะกรรมการฝายจ ัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่ ประสานงานกับคณะกรรมการดำเน ินงานฝ่ายต่าง6] 

เพ่ือจัดทำ งบประมาณพร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแพัมงาน ประกอบด้วย

7.1 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี ประธานกรรมการ

7.2 ครูธนัชพร จิตต่ธรรม กรรมการ

8. คณะกรรมการฝายเครื่องเสียง มีหน้าท่ี จัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์ เพื่อติดตั้งบนห้องประชุมเชนต์โยเซฟ 

เพื่อบันทึกวีดีทัศน์การแสดง พร้อมทั้งควบคุมเครื่องเสียง -  จอภาพแสดงผล และ ฉาก 0โอ[ว!า!0 ประกอบการ 

แสดง ในรันงาน ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ

10.2 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน รองประธานกรรมการ

10.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ

10.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

10.5 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ

10.6 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีว'ร,รณ กรรมการ

10.7 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล กรรมการ

10.8 มาสเตอร์สงกรานต์ โชยริรัฒมงคล กรรมการ

9. คณ ะกรรมการฝายจ ัดสถานท ี่ มีหน้าที่ ประสานงานกับงานอาคารสถานที่เพ ื่ออำนวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้ปกครอง ในการเตรียมจัดตกแต่งสถานที่และการเตรียมอาหาร ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ ประธานกรรมการ

9.2 มาสเตอร์อานนห์ อินนันท์ รองประธานกรรมการ

9.3 มาสเตอร์มงคลศักดี้ ใหม่จันแดง กรรมการ

9.4 ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการ

9.5 มาสเตอร์อรรถกร มัชฌันติกสมัย กรรมการ

9.6 ครูเพื่ญสุภางค์ แปงดำ กรรมการ

10. คณะกรรมการฝายจัดเตร ียม และ มอบเก ียรต ิบ ัตรน ักเร ียน มีหน้าท่ีจัดทำ จัดเตรียม และ ซักซ้อมพิธี

การมอบเกียรติบัตรให้แก่บักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ รวมทั้งเกียรติบัตรของนักเรียนต่างๆ ที่ม ีส ่1วน'ร่วม'ในการแสดง 

ทั้งหมด ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน ประธานกรรมการ

/ 10.2 ครูธนัซพร
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10.2 ครูธนัชพร จิตต์ธรรม รองประธานกรรมการ

10.3 ครูเพ์ญสุภางต์ แปงคำ กรรมการ

11. คณะกรรมการฝายประเมินผลและลรูปแฟ้ม'งาน มีหน้าที่จัดทำเครื่องมือการประเมิน คำเนินการประเมิน- 

สรุปผล และ จัดทำแพัมสรุปงาน ประกอบด้วย

11.1 ครูธนัช'พร จิตต์ธรรม ประธานกรรมการ

11.2 นางสาวลังต์ขิณี สิงคะลิง กรรมการ

11.3 นางสาวกอปร์พลอย บุตรดี กรรมการ

12. คณ ะกรรมการด ูแลความเร ียบร ้อยและจราจร มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบ 

การจราจร ในวันงานให้เป็นโปอย่างมีระบบระเบียบ และดูแลความเรียบร้อยทั่วโป ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอรีนิวันดรีพงต์ลากตา ประธานกรรมการ

12.2 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงต์ รองประธานกรรมการ

12.3 พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียน

13. คณะกรรมการฝาย ฝายประซาส ัมพ ันธ ์- บ ู้นท ึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพและประสานงาน นำข้อมูล 

เผยแพร่ผ่านทาง เว์บโชต์ วารสาร เอกสาร และ หนังสือพิมพ์ต่าง  ๆหลังจากเสรีจสินกิจกรรม ประกอบด้วย

13.1 ครูภิริซา จันทร์ดี ประธานกรรมการ

13.2 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ รองประธานกรรมการ

13.3 มาสเตอร์รังสรรต์ พรพัฒนา กรรมการ

13.4 มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ

คณะกรรมการฝ่าย พ ิธ ีกล่าวอำลาน ักเรียน ระ ดับชั้น ม.6 มีหน้าที่วางแผน ประสานงานภับผ้ที่เกี่ยวข้อง

ะ ดำเนินงานด้านรูปแบบพิธีการกล่าวคำอำลา และ มอบช่อดอกโม้ ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน ม.6 ประกอบด้วย

14.1 ครูวีริสา หิรัญโพศาล ประธานกรรมการ

14.2 มาสเตอร์ใกรสิงห์ ใจหลวง รองประธานกรรมการ

14.3 ครูสุทัตรา สุวรรณนารี กรรมการ

14.4 ครูธนัชพร จิตต์ธรรม กรรมการ

14.5 ครูเพ์ญสุภางคํ แปงคำ กรรมการ

ทั่งนี้ขอให้คณะกรรมการที่โด้วับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่โด้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ 

และเต็มกำลังความสามารถ

ส่ัง ณ วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒนํ)

ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


