
คำสง โรงเร ียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ท่ี 3 / 2562

เรื่อง การแต่งต ั้งคณะกรรมการคำเน ินงานพิธ ีโหว้คร  ู
พิธ ีแต ่งต ั้งคณะกรรมการนักเร ียนและประธานสี และพิธีมอบรางวัลแต่ครูนานปี

ประจำป ีการส ีกษา 2562

ด้วยโรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย ใด้กำหนดลัดพิธีใหว้ครู พ ิธ ีแต ่งต ั้งคณะกรรมการน ักเร ียน 
ประธานสี และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี ประจำปีการสีกษา 2562 โนวันพฤหัสบดีที่ 50 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.10 -  09.00 น. ณ ลานจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื่อแสดงออกซ้งความกลัญณูกตเวที ระลึกถึง 
พระคุณของครู รักษาโว้ซ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของโทย ตลอดจนให้นักเรียนที่โด้รับการแต่งตั้ง 
เป็นคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี และเกิดความภาคภูมิใจ ในการทำงาน

ลังนั้น เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน งาน เป ็น โ ป ด ้ว ยค ว าม เร ียบ ร ้อ ยแ ล ะ บ รร ล ุต าม ว ัต ถ ุป ระ ส งค ์ 
จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ลังนี้ 
แนวทางปฏิบัติ
1. สัปดาห์เตรียมความพร้อม

-  งานประซาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมทางเสียงตามสาย 
ของโรงเรียน ระหว่างรันลันทธ์ท่ี 27 -  รันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562

-  คณะกรรมการนักเรียน ปีการสีกษา 2561 และตัวแทนนักเรียน นำซ้อมเพลงพระคุณที่สามบท 
ไหว้ครูและคำกล่าวปฏิญาณ หลังเคารพธงชาติทุกระดับชั้น ถึงเวลา 08.30 น. ระหว่างรันอังคารที่ 28 -  รัน 
พุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562

-  หัวหน้าระลับชั้นและครูประจำชั้นประสานงานให้นักเรียนลัดบอรีดหัวข้อ “รันใหว้ครู”ในห้องเรียน 
ทุกห้องให้แล้วเสรีจ ภายในรันคุกรีที่ 24 พฤษภาคม 2562
2. การเตรียมพานและกรวยดอกโม ้

-  ให้นักเรียน ม.ใ-ม.6 ลัดทำพานชั้นละ 2 พาน โดยทำพานธูปเทียน พานดอกโม้ และกรวยดอกโม้ 
ห้องละ 4 กรวย

-  ให้นักเรียน 9แรเา ? โ0วโ0๓ ลัดทำพาน 2 พาน โดยทำพานธูปเท ียน พานดอกโม้ และกรวย 
ดอกโม้ ห้องละ 2 กรวย

-  หัวหน้าระลับชั้นลัดเลือกตัวแทนนักเรียน จำนวน 12 คน ลัดทำพาน ในรันพุธที่ 29 พฤษภาคม 
2562 โดยล่งรายชั้อคนทำพานที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ภายในรันคุกรีที่ 24 พฤษภาคม 2562
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-  สถานที่ทำพาน กำหนดไว้ดังนี้
ม. 1 1 ม. 2 และ ม.3 ใต้อาคารเซนค์แมรี่ เวลา 12.00 - 15.40 น.
ม. 4 ,ม. 5 และ ม. 6 ใต้อาคารอัลเบิร์ต เวลา 13.00 - 15.40 น
นักเรียน 5? ใต้อาคารอันโตนิโอ เวลา 12.00 - 15.40 น.

-  ขอความร่วมมือ หัวหน้าระดับชั้น ครูประจำชั้น ช ่วยดูแลนักเรียนขณะทำพานและเข้มงวดใน 
เรื่องความสะอาดหลังจากทำพานเสรีจแล้ว

-  หัวหน้าระดับชั้นดัดเลือกตัวแทนนักเรียนมอบพาน ช้ันละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง ใ คน และตัวแทน 
มอบกรวยดอกโม้ห้องละ 4 คน ส่งรายชัอที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ในวันศุกร์ท่ี 24 พฤษภาคม 2562

-  ซ้อมพิธีมอบพานลำหวับตัวแทนนักเรียนที่ถือพาน ตัวแทนถือกรวยดอกโม้ และซ้อมพิธีแต่งตั้ง 
กรรมการน ักเร ียน แต่งต ั้งประธานลื ทั้งระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562  
เวลา 08.30 -  11.00 น. ณ ลานจามจุรี
การแต่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงาน
1. คณะกรรมการท ี่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานให้มืประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1.1 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
1.2 คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ

2. คณ ะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมงาน ดำเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ
ให้ดำแนะนำ ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนเพื่อจัดพิธีโหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและ 
ประธานลื ให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางโว้ ประกอบด้วย

2.1 ครูดวงมณี ดำป่าแลว ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.4 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.5 ครูณ์ฐชยา พอพิน กรรมการ
2.6 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ
2.7 ครูกถุติมา ทิพวัง กรรมการ
2.8 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ
2.9 ครูวิโลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
2.10 ครูชนกกร โชยวงค์ดำ กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ญาญิน สิริโพศาลประเสริฐ กรรมการ
2.12 มาสเตอร์อานนทํ อินทํนัน กรรมการ
2.13 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
2.14 มาสเตอร์ถุทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
2.15 คณะกรรมการนักเรียน ปีการสิกษา 2561 กรรมการ
2.16 หัวหน้าระดับชั้น ม. 1 - 6 และ กรรมการ
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3. คณ ะกรรมการฝายสถานท ี่ / ตกแต ่งสถานที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง  ๆ ตกแต่งเวที 
และสถานที่ประกอบพิธี จ ัดทำป้ายโวนิล พร้อมทั้งติดป้าย และให้คำแนะน่าแก่กรรมการนักเรียน ตั้งโต๊ะ 
หมู่บูชา ติดต่อประสานงานหนังสือโล่พานสำหรับเจิม โต๊ะวางพานธูปเทียนดอกโม้ ธงสื ธงโรงเรียน ขาตั้งธง 
จัดเตรียมที่นั่งครู ที่นั่งแขกผู้มีเกียรติ ที่นั่งตัวแทนดืษย์เก่า และดูแลสถานที่ให้มีความเรียบร้อย ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์อานนท์ อิน1นันท์ ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง รองประธานกรรมการ
3.3 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี กรรมการ
3.4 ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการ
3.5 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
3.6 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2561 กรรมการ

4. คณ ะกรรมการฝายประซาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศเสียงตามสายบันทึกภาพ 
การจัดกิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเวบโชติของโรงเรียน ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์อภิชาต ใจอินผล รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์รังสรรติ พรพัฒนา กรรมการ
4.4 ครูฤทัยวรรณ
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กรรมการ
4.5 หัวหน้าระดับชนทุกระ ดับชน กรรมการ
4.6 ครูประจำชั้นทุกคน กรรมการ

5. ค ณ ะ ก รร ม ก ารฝ าย พ ิธ ีก ร  / พ ิธ ีการ  มีหน้าที่ ประสานงานก ับฝ ่ายต ่าง ๆ  ให ้คำแนะน่า/คำปรึกษา 
แก่กรรมการนักเรียนในการเตรียมซ้อมร้องเพลงพระคุณที่สาม บทใหว้ครู คำกล่าวปฏิญาณตน คำกล่าวพันธ 
สัญญานักเรียนมงฟอธ์ต คณะกรรมการนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร และประธานสีเข้ารับธงสี แกซ้อมพิธีกร 
ที่เป็นตัวแทนนักเรียน และคำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดการ ประกอบด้วย

5.1 ครูณัฐซยา พอพิน ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์เฉสิมพล จิตติวัฒนพงติ รองประธานกรรมการ
5.3 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการ
5.4 มาสเตอร์ภิติคักด จันกัน กรรมการ
5.5 มาสเตอร์พซร ชัยสงคราม กรรมการ
5.6 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
5.7 คณะกรรมการนักเรียน ปีการดืกษา 2561 กรรมการ

6. คณะกรรมการฝายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับประธานในพิธี ครูอาวุโส ณ ห้องสมุดธรรมชาติและตลอดพิธี 
การจนเสรีจสินพิธี ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์โชยวัฒน่ บุญเลิศ รองประธาน
6.3 ครูดาริษา แสง สินธ์ กรรมการ

/ 6.4 มาสเตอร์ธีรกัทธ์
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6.4 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
6.5 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรช่ต กรรมการ
6.6 ครูรันเพญ สุขเกษม กรรมการ
6.7 ครูศสิธร คำวินิจ กรมการ
6.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

7. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ าย ด ูแ ล ค ว าม เร ีย บ ร ้อ ย ท ั่ว ? ป  มีหน้าที่ ประฬานงานฝ่ายสถานที่ ให้คำแนะนำ/ 
คำปรึกษา แก่คณะกรรมการนักเรียนในการจัดทำแผนผังที่นั่ง เน ้นยาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแล 
ความเรียบร้อยทั่วโป ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
7.2 ครู'รัชนี ชำนาญรบ รองประธานกรรมการ
7.3 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพ้ญณู กรรมการ
7.4 มาสเตอร์นิรันดร์พงคํ ลากตา กรรมการ
7.5 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น กรรมการ
7.6 ครูประจำชั้นทุกท่าน กรรมการ
7.7 คณะกรรมการนักเรียนปีการคํกษา 2561 กรรมการ

8. คณ ะกรรมการฝายโลดท ัศน ูปกรณ ์ มีหน้าท่ี เตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประสานงานกับ ดนตรีโทย 
และนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน เพื่อให้การจัดเตรียมเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธานกรรมการ
8.3 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝายการเง ินและท ัญซ ี มีหน้าที่ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายเงินสดย่อยระหว่างการจัด 
กิจกรรม จัดทำบัญธีรายรับ -  รายจ ่าย และสรุปงบประมาณดำเนินการ ประกอบด้วย

9.1 ครูนงนกัส สมณะ ประธานกรรมการ
9.2 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ

10. คณะกรรมการฝ ่ายประสานงาน / ธรการ / เอกลาร มีหน้าท่ี ออกหนังสือเชัฌประธานในพิธีครอาวโส
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำเอกสารต่าง

ฯ ฆ 9

ๆ  และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ  ในการร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
10.1 ครูกฤติมา ทิพรัง ประธานกรรมการ
10.2 ครูญาดา กะราม รองประธานกรรมการ
10.3 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ

11. ค ณ ะกรรม การฝ ายป ระเม ิน ผ ล รวบ รวม เอกลาร แสะจ ัดทำแฟ ้มงาน  มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน
ประเมินผล สรุปผลการประเมิน เกิบรวบรวมเอกสารทุกอย่างโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม ให้เรียบร้อย และล่งให้ 
กรรมการคำเนินงานหลังเสรีจสินกิจกรรม ประกอบด้วย

11.1 ครูนงนกัส สมณะ ประธานกรรมการ
/ 13.2 มาสเตอร์ชนะชัย.........
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ท.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสถุล รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ปริญญา นถุประชา กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ผใท ชัยนำ กรรมการ
11.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
11.6 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
11.7 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการ
11.8 มาสเตอร์อรรถกร มัชณันติกสมัย กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝ ่ายดนตรีโหย มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและนักดนตรีในการบรรเลงเพลง
ในพิธี ประกอบด้วย

12.1 ครู'วิไล'วร'รณ ศรีอุตทา ประธานกรรมการ
12.2 ครูติริพร สุรินทร์ดีริ'รัฐ รองประธานกรรมการ
12.3 ครูยุพนันค์ พรหมา กรรมการ

13. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ ่า ย ร ้อ ง เพ ล ง ป ร ะ ส า น เส ีย ง  มีหน้าที่ ปร ะส าน งาน ก ับ ฝ ่ายพ ิธ ีการ น ักดนตรี
นักร้องประลานเสียง ในการบรรเลงเพลงในพิธี ประกอบด้วย

13.1 ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์พิพัฒน์ บักษอุดม รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอร์ธวัชชัย แย้มสำรวล กรรมการ

14. คณ ะกรรมการฝ ่ายอาหารและเคร ื่องด ื่ม  มีหน้าท่ี ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียม
อาหารว่าง ป้าดื่ม1ให้แก่ครูอาวุโส ณ ห้องสมุด ประกอบด้วย

14.1 ครูชนกกร โซยวงค์คำ ประธานกรรมการ
14.2 ครูสุทธิฉันท คุภใพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
14.3 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ

15. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ ่าย จ ัด เต ร ีย ม แ ห ว น ล ำห ร ับ ค ร น าน ปี มีหน้าที่ ตรวจสอบข ้อมลและรายร ื่อคร'ฆ ฃ่ ข
ที่มีค ุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อรับแหวนนานปี จัดเตรียมแหวนลำหรับครูนานปี จ ัดเตรียมอุปกรณ์และ
บุคลากรลำหรับพิธีการมอบแหวน ประกอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ญาณิน ติริโพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
15.2 ครูจิดาภา ชัยสงคราม รองประธานกรรมการ
15.3 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ
15.4 มาสเตอร์ลักศบดินทร์ กันมะโน กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ใด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ต้ัง ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีส'ราญกุล1วงค์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


