
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที่   94 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------------------------------------ 

 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2561  ในวันอำทิตย์ที่  10 กุมภำพันธ์  พ .ศ. 2562 ระหว่ำงเวลำ 08.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม St. Joseph                       
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้พิธีดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. แนวปฏิบัติพิธีมอบวุฒิบัตร 
 1.1 คณะครูระดับชัน้ ม.1-3 มาลงเวลา ก่อน 08.00 น. 
 1.2 คณะครูระดับชัน้ ม.1-3 สวมชุดวันจนัทร์ และสวมสทูสีครีมทับ 
 1.3 คณะครู ม.3 รับลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.3 ใต้อาคารอัลเบริ์ต เวลา 08.00 น. พร้อมติดช่อดอกไม้ให้นักเรียน 
 1.4 คณครูระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และแจกสูตจิบัตร  ณ ห้องประชุม St. Joseph                 
เวลา 09.30 น.   

1.5 นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียนพร้อมกัน ที่คณะครูระดบัชั้น ม.3 เวลา 08.00-9.00 ณ ใต้อาคารอัลเบิร์ต 
- เวลา 09.00-09.30 น. นักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าแถวรวมกัน ณ ใต้อาคารอัลเบิร์ต ครูจัดล าดับนักเรียนนั่ง                  

ตามรายชื่อที่ได้รับ โล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรดีเด่นในด้านต่างๆ วุฒิบัตร ตามล าดับ 
- เวลา 10.00 น. นักเรียนเดินขึน้ร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและวฒุบิัตร ณ หอประชุม St. Joseph    

 1.6 การแต่งกายของนักเรียนระดับชัน้ ม.3  
- นักเรียนชาย ตัดผมทรงนักเรียน ไม่ย้อมสีผม สวมชุดนักเรียน เข็มขัดโรงเรียน ถุงเท้านักเรียนสีขาวของโรงเรียน 

รองเท้าหนังสีด าของโรงเรียน  
- นักเรียนหญิง ถักเปีย ผูกโบว์ของโรงเรียนให้เรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม กระโปรง (ยาวระดับเข่า) เข็มขัดของโรงเรียน 

สวมรองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียนสีขาวของโรงเรียน   
- นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ไม่สวมเครื่องประดับใดๆ อาทิ ตุ้มห ูแหวน ก าไล สายรัดข้อมือ เป็นต้น 

2. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ อ านวยการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ แก่กรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1  ภราดาศราวุธ ยุชมภู   ประธานกรรมการ 
2.2  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 
2.3  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ดูแลและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตั้งแต่การเตรียมงาน              
จนเสร็จสิ้นพิธี ประกอบด้วย 

3.1  มาสเตอร์ผไท  ชัยน า   ประธานกรรมการ 
3.2  ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์   รองประธานกรรมการ 
3.3  ครูดวงมณี ค าป่าแลว   กรรมการ 
3.4  ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์  กรรมการ 
3.5  มาสเตอร์อัสนี นกน้อย   กรรมการ 
3.6  มาสเตอร์ณัช ศิรินันท์   กรรมการ 
3.7  ครูสุชาวดี ยั่งยืน   กรรมการ 
3.8  มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม   กรรมการ 
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3.9  มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ 
3.10 ครูสุภาพร กาวิล   กรรมการ 
3.11 ครูพัชรี กังวาลไกล   กรรมการ 
3.12 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตฑา   กรรมการ 
3.13 ครูธารินทร์ สุขเกษม   กรรมการ 
3.14 ครูทิพานันนท์ แสงศรีจันทร์   กรรมการ 
3.15 ครูพรนับพรรณ ปันตี   กรรมการ 
3.16 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม   กรรมการ 
3.17 มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย์   กรรมการ 
3.18 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ  กรรมการ 
3.19 มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน   กรรมการ 
3.20 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเชียร   กรรมการ 
3.21 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   กรรมการ 
3.22 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ จัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย พร้อมสรุปส่ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

4.1  ครูศศิธร ตันด ุ   ประธานกรรมการ 
4.2  มาสเตอร์ผไท ชัยน า   รองประธานกรรมการ  
4.3  ครูพัชรี กังวาลไกล   กรรมการ  
4.4 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ   กรรมการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือกนักเรียนดีเด่น มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในแต่ละประเภท 
ประกอบด้วย 

5.1  มาสเตอร์ไผท ชัยน า   ประธานกรรมการ 
5.2  ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม   รองประธานกรรมการ 
5.3  ครูประจ าชัน้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3   กรรมการ 
     (หลักสูตรปกติและ EP)     
5.4  ครูพัชรี กังวานไกล   กรรมการและเลขานุการ  

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  มีหน้าที่ ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของวุฒิบัตร/เกียรติบัตร จัดพิมพ์
รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรและนักเรียนดีเด่นทุกประเภทให้ถูกต้อง ประกอบด้วย 

6.1  ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม   ประธานกรรมการ 
6.2  มาสเตอร์นัฐวุฒ ิ ศรีวิเชียร   รองประธานกรรมการ 
6.3  มาสเตอร์ผไท ชัยน า   กรรมการ 
6.4  มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน   กรรมการ 
6.5  ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ    กรรมการและเลขานุการ  

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสูจิบัตร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ออกแบบและประสานงานกับโรงพิมพ์ในการจัดท า              
สูจิบัตรเพื่อแจกให้ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย 

7.1  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก   ประธานกรรมการ 
7.2  ครูนงนภัส สมณะ   รองประธานกรรมการ 
7.3  มาสเตอร์ผไท ชัยน า   กรรมการ 
7.4  มาสเตอร์อัสนี นกน้อย      กรรมการและเลขานุการ 
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8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร และอ่ำนรำยชื่อนักเรียน มีหน้าที่ ด าเนินรายการและอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติ
บัตรดีเด่น / วุฒิบัตร ประกอบด้วย 
  8.1  ครูศิริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ  
  8.2  มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  รองประธานกรรมการ  
  8.3  ครูสุชาวดี ยั่งยืน   กรรมการ 
  8.4  มาสเตอร์เมธี   สงวนทรัพย์   กรรมการ 
      8.5  ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์   กรรมการ 
  8.6  ครูสุภาพร กาวิล   กรรมการและเลขานุการ 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเกียรติบัตร / วุฒิบัตร มีหน้าที่  จัดเตรียมและตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของ                
เกียรติบัตร / วุฒิบัตร แจกให้นักเรียนก่อนวันรับจริง และเตรียมแฟ้มวุฒิบัตรเพื่อให้ประธานแจกในพิธี ประกอบด้วย 

9.1 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ   ประธานกรรมการ  
9.2 มาสเตอร์นัฐวุฒ ิ ศรีวิเชียร   รองประธานกรรมการ  
9.3 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ  กรรมการ 
9.4 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตฑา    กรรมการ 
9.5 ครูทิพานันท ์ แสงศรีจันทร ์  กรรมการ 
9.6 นางสาวนรูฮัสลีน อีปง    กรรมการ(นักศึกษาฝึกสอน) 
9.7 นางสาวนิฬาดีเลาะห์ ดอเลาะห์   กรรมการ(นักศึกษาฝึกสอน) 
9.8 นางสาวเชาว์ณีย ์ ธงศรี   กรรมการ(นักศึกษาฝึกสอน) 
9.9 นายศุภชัย บุญสม   กรรมการ(นักศึกษาฝึกสอน) 
9.10 ครูพัชรี กังวาลไกล   กรรมการและเลขานุการ   

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมและซักซ้อมนักเรียนที่เข้ำรับวุฒิบัตรและเกียรติบัตร  มีหน้าที่ จัดนักเรียน                   
เข้าสู่พิธีการ ซักซ้อมท าความเข้าใจการเข้ารับเกียรติบัตร / วุฒิบัตร ประกอบด้วย 

10.1  มาสเตอร์นัฐวุฒ ิ ศรีวิเชียร   ประธานกรรมการ  
10.2  มาสเตอร์ผไท  ชัยน า   รองประธานกรรมการ  
10.3 มาสเตอร์ณัช ศิรินันท ์   กรรมการ    
10.4  ครูดวงมณี ค าป่าแลว   กรรมการ 
10.5  คณะครูระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ทุกท่าน (หลักสูตรปกติและ EP.) 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนักเรียนเข้ำนั่งประจ ำที่  มีหน้าที่  เรียกแถวนักเรียน จัดนักเรียนเข้านั่งประจ าที่  ตรวจเช็ค                  
ความเรียบร้อย เครื่องแต่งกาย  ทรงผมนักเรียน ประจ าแถวที่รับผิดชอบ ณ บริเวณใต้อาคารเซราฟิน ,ใต้อาคารอัลเบิร์ต               
และห้องประชุม St. Joseph ประกอบด้วย    

11.1  มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม   ประธานกรรมการ  
11.2  มาสเตอร์นัฐวุฒ ิ ศรีวิเชียร   รองประธานกรรมการ  
11.3  มาสเตอร์ก าจร ยั่งยืน   กรรมการ  
11.4  ครูดวงมณี ค าป่าแลว   กรรมการ 
11.5  คณะครูระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ทุกท่าน (หลักสูตรปกติและ EP.) 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งประจ าที่ตามที่จัดไว้ให้ 
ณ หอ้งประชุม St. Joseph ประกอบด้วย    

12.1  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ   ประธานกรรมการ 
12.2  มาสเตอร์ไชยวฒัน ์ บุญเลิศ   รองประธานกรรมการ 
12.3  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 
12.4  คณะครูระดับชัน้ ม.1 และ ม.2   กรรมการ 
12.5  ครูนงนภัส สมณะ   กรรมการและเลขานุการ 
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13. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับผู้ปกครองและแจกสูจิบัตร มีหน้าที่ แจกสูจิบัตรให้ผู้ปกครอง ต้อนรับ และ เชิญผู้ปกครอง               
เข้านั่งประจ าที่ตามที่จัดไว้ให้ ณ ห้องประชุม St. Joseph ประกอบด้วย   

13.1  ครูจิดาภา ชัยสงคราม   ประธานกรรมการ 
13.2  ครูภวดี ศรีใจ   รองประธานกรรมการ 
13.3  ครูอรุณี ฐิติวริทธินันท์   กรรมการ 
13.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว   กรรมการ 
13.5  คณะครูระดับชัน้ ม.1 และ ม.2   กรรมการ 
13.6  มาสเตอร์ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตฯ บันทึกภำพ บันทึกวีดีทัศน์ และประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมระบบ
เสียง บันทึกวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดพิธี ประกอบด้วย 

14.1  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก   ประธานกรรมการ 
14.2  ครูภูริชา จันทร์ด ี   รองประธานกรรมการ 
14.3  มาสเตอร์อภิชาต ิ ใจอินผล   กรรมการ 
14.4  มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง   กรรมการ 
14.5  มาสเตอร์สุพจน ์ เทียมยศ   กรรมการ 
14.6  มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา   กรรมการ 
14.7  มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน   กรรมการและเลขานุการ 

15. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย   
15.1  ครูกฤติมา ทิพวัง   ประธานกรรมการ 
15.2  ครูญาดา กะราม   รองประธานกรรมการ 
15.3  ครูวรพิชา ยาวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

16. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยด้านจราจร รักษาความปลอดภัย  อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย 

16.1  มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน   ประธานกรรมการ 
16.2  มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์   รองประธานกรรมการ 
16.3 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
16.4  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง   กรรมการ 
16.5  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   กรรมการ  
16.6  มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา   กรรมการและเลขานุการ 

17. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และตกแต่งเวที มีหน้าที่ จัดท าป้าย ตกแต่งเวที จัดซุ้มดอกไม้ พานดอกไม้ พานธูปเทียน 
และเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณพิธีให้เพียงพอและเรียบร้อย ซุ้มแสดงความยินดีส าหรับการบันทึกภาพ ของนักเรียน              
และผู้ปกครอง ประกอบด้วย 

17.1  มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  ประธานกรรมการ 
17.2  มาสเตอร์อานนท์ อินนันท ์   รองประธานกรรมการ 
17.3  ครูเดอืนเพ็ญ   ตากันทะ    กรรมการ 
17.4  ครูชนกกร ไชยวงค์ค า    กรรมการ 
17.5  ครูพรพิไล สมาธ ิ    กรรมการ 
17.6  ครูภวดี ศรีใจ   กรรมการ 
17.7  มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย ์   กรรมการ 
17.8  มาสเตอร์สมชาย นิพาพนัธ์     กรรมการ 
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17.9 นักการของโรงเรียน     กรรมการ 
17.10 มาสเตอร์ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 

18. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึกเพื่อจ ำหน่ำย มีหน้าที่ จัดท าของที่ระลึกเพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย 

18.1  ครูศศิน ดาวด ี   ประธานกรรมการ 
18.2  ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร   รองประธานกรรมการ 
18.3 ครูล าจวน รัตนบุร ี   กรรมการ 

  18.4 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน   กรรมการและเลขานุการ 
19. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยของที่ระลึก มีหน้าที่ จ าหน่ายของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมงาน 
ประกอบด้วย 

19.1  ครูสุพรรณี สายน าทาน   ประธานกรรมการ 
19.2  ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล   รองประธานกรรมการ 
19.3  ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว   กรรมการ 
19.4  มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์  กรรมการ 
19.5  ครูพวงไพร สายสกล   กรรมการ 
19.6  ครูปาณัฐริล คุณค าจัน   กรรมการ 
19.7  ครูพรรณวิไล สุริยะโจง   กรรมการ 
19.8  ครูธนัชพร จิตต์ธรรม   กรรมการ 
19.9  มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์   กรรมการ 
19.10 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธิ์   ต๊ะต้องใจ   กรรมการ 
19.11 มาสเตอร์ณัฐพล ปาละมีธง   กรรมการ 
19.12 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์   กรรมการ 
19.13 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์   กรรมการ 
19.14 ครูสุพัตรา สุวรรณนาร ี   กรรมการ 
19.15 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง   กรรมการ 
19.16 ครูกมลวรรณ ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 

20. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมขบวนแห่ มีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนเพื่อถือไม้กางเขน และเครื่องประกอบพิธี เพื่อน าประธาน
ในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธี ฯ ประกอบด้วย 

20.1  มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์   ประธานกรรมการ 
20.2  ครูศศิน ดาวดี   รองประธานกรรมการ 
20.3  ตัวแทนนักเรียนคาทอลิก     กรรมการ 
20.4  ครูภัสรา พงษ์พิศ   กรรมการและเลขานุการ 

21. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมขบวนธง  มีหน้าที่  ประสาน จัดเตรียมนักเรียนพร้อมธงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไปยืน                      
เข้าแถวถือธง รับประธานในพิธีบนห้องประชุม St. Joseph และจัดเตรียมนักเรียน ถือธงเกียรติยศ เพื่อให้นักเรียนชั้น                  
ม.3 ลอดซุ้มบริเวณด้านล่างห้องประชุม St. Joseph ประกอบด้วย 

21.1  มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม   ประธานกรรมการ 
21.2  มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี   รองประธานกรรมการ 
21.3  มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง   กรรมการและเลขานุการ 
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22. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมวงดุริยำงค์–วงประสำนเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมในการน าวงร่วมบรรเลงตลอดพิธี 
โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 

22.1  มาสเตอร์ธวัชชัย แย้มส ารวล        ประธานกรรมการ 
22.2  มาสเตอร์พิพัฒน ์ ทักษอุดม      รองประธานกรรมการ 
22.3  ครูภาณุมาศ ทองย้อย      กรรมการ 
22.4  มาสเตอร์ชุมพล ชาญณรงค ์   กรรมการ 
22.5  ครูกนก ทรรทรานนท ์  กรรมการ 
22.6  มาสเตอร์พงศกร สุขบุญสิงห์    กรรมการ 
22.7  มาสเตอร์พีรพัฒน ์ ประกอบกิจ   กรรมการและเลขานุการ 

23. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร-น้ ำดื่ม มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับแขกผู้มี เกียรติ ณ ห้องรับรอง                       
ห้องประชุม St. Joseph บริการน้ าดื่มแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ บริเวณโรงอาหาร และอาหารเช้า-อาหารกลางวัน
แก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 

23.1  ครูชนกกร ไชยวงศ์ค า   ประธานกรรมการ 
23.2  ครูสุทธิฉันท ์ ศุภไพบูลย์กิจ    รองประธานกรรมการ 
23.3  พนักงานโภชนาการ     กรรมการ 

24. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินกิจกรรม มีหน้าที่ สร้างแบบประเมินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

24.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ ์   ประธานกรรมการ 
24.2  ครูจิดาภา ชัยสงคราม      รองประธานกรรมการ 
24.3  ครูอรุณี มงคล   กรรมการ 
24.4  ครูมยุรี ทรายแก้ว   กรรมการ 
24.5  ครูธีริศรา ค าสิทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 

25. คณะกรรมกำรฝ่ำยท ำแฟ้มสรุปงำน มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าแฟ้มสรุปงาน และน าส่งประธาน
ด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย 

25.1  ครูพัชรี กังวานไกล   ประธานกรรมการ 
25.2  มาสเตอร์ผไท ชัยน า   รองประธานกรรมการ 
25.3  ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม   กรรมการ 
25.4  ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ   กรรมการ 
25.5  ครูนงนัส สมณะ   กรรมการและเลขานุการ 

 
           ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์                   

ที่ก าหนดไว้ 
 

 สั่ง ณ วันที ่  23   เดือน มกราคม  พุทธศักราช 2562 
 
 
 
 

(ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน)์ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

 
 


