
คำส่ัง โรงเรืยนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 38 /  2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
66 พรรษา ของพระบาทลมเด็จพระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  
เวลา 08.05-09.00 น. ณ ลานจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย

เพื่อให้ก ิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. พ ิธ ีท ำบ ุญ ด ัก บ าต ร  จ ัด ให ้ม ีก ารด ัก บ าต รพ ระ ส งฆ ์ จำน วน  9 รูป ณ ล าน ก ล ้วยไ ม ้ ระห ว ่าง 
เวลา 06.45 -  07.45 น. ขอให้หัวหน้าระดับขั้นและครูประจำชั้น ประขาสัมพันธ์ให้นักเรียนเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง 
มาทำบุญดักบาตร

2. พ ิธ ีถวายพระพรขัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส ินทรมหาวขิราลงกรณมหิศรภูม ิพล 
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
เวลา 08.05 น. ณ ลานจามจุรี

คณะกรรมการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ดำแนะนำข้อเสนอแนะ:แก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณี ประธาน
1.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ รองประธาน
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายด่าง  ๆ ดำเนินงานให้บรรลตามวัตถประสงค์
ประกอบด้วย

2.1 ครูดวงมณี ดำป่าแลว ประธาน
2.2 มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง รองประธาน
2.3 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.4 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี กรรมการ
2.5 ประธานคณะกรรมการแต่ละฝ่าย กรรมการ

3. คณ ะกรรมการฝ ่ายพ ิธ ีการ มีหน้าที่ จ ัดทำกำหนดการ จัดทำดำกล ่าวถวายพระพรชัยมงคล และเป็นพิธีกร
ดำเน ิน งาน ใน พ ิธ ี ป ระก อน ด ้วย

3.1 ครูณีฐชยา พอทิน ประธาน
3.2 มาสเตอร์เฉลิมพล จึตติวัฒนพงศ์ รองประธาน
3.3 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการ
3.4 มาสเตอร์กิติศักดี้ จันกัน กรรมการ
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4. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่ และตกแต ่งลถานท ี่ มีหน้าที่ จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูซา พระบรมฉายาลักษณ์
ธงประดับบริเวณแนวรั้วโรงเรียน โต๊ะ เก ้าอ ี้ สำหรับพระสงฆ์บริเวณตักบาตร และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวช้อง
เพื่อตกแต่งดอกไม้ที่โต๊ะหมู่บูซาและสถานที่ให้มีความเหมาะสม ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์อานนท์ อินน้นท์ ประธาน
4.2 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี รองประธาน
4.3 มาสเตอร์มงคลศักดื่ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
4.4 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
4.5 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ ่ายโสตทัศนปกรณ์ มีหน้าที่ จ ัดเตรียมเครื่องเส ียง แล:ะโสตทัศนูปกรณ์อื่น  ๆ ตลอดกิจกรรม
ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน ประธาน
5.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธาน
5.3 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

6. คณะกรรมการฝ่ายประซาสัมพันธ์และบันทึกภาพ มีหน้าที่ ประซาสัมพันธ์กิจกรรมการตักบาตรในตอนเช้าเริ่ม
วันท่ี 22 -  26 กรกฎาคม 2562 พร้อมบันทึกภาพ และนำไปเผยแพร่โดยทั่วกัน ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธาน
6.2 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล รองประธาน
6.3 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
6.4 ครูวรพิซซา ยาวงค์ กรรมาร

7. คณะกรรมการฝ่ายตักบาตรพระสงฆ์ นิมนต์พระสงฆ์และต้อนรับพระสงฆ์ มีหน้าที่ ออกหนังสือนิมนต์พระสงฆ์
รับ-ส่งพระสงฆ์ จัดเตรียมพิธีการ และขั้นตอนในการทำบุญตักบาตร ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียม
สถานที่ตักบาตร และเตรียมถุงสำหรับใส่ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมเซือกฟางมัดปากถุง และเตรียมนํ้าปานะ นํ้าดื่ม
ภัตตาหารเช้า ถวายพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี ประธาน
7.2 มาสเตอร์ประยูร ทาบิน รองประธาน
7.3 มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะบิน กรรมการ
7.4 ครูซนกกร ไซยวงค์ดำ กรรมการ
7.5 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
7.6 ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ

8. คณะกรรมการดแลความเร ียบร้อยของน ักเร ียน มีหน้าที่ จัดนักเรียนนั่งตามบริเวณที่กำหนดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และดูแลให้นักเรียนร่วมพิธีด้วยความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน ประธาน
8.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธาน
8.3 มาสเตอร์'นิ'รันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ
8.4 หัวหน้าระดับซั้นทุกระตับ กรรมการ
8.5 ครู'ประจำ1ข้ัน กรรมการ

9. คณะกรรมการประสานงานและเหรัณณิก มีหน้าที่ ตั้งเบิกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม พร้อมทั่ง
สรุปงบประมาณดำเนินการทั่งหมด ปร5*กอบด้วย

9.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธาน
9.2 ครดวงมณี ดำปาแลว รองประธาน
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10. คณะกรรมการฝายประเมินผลและสรุปแฟ้มงาน มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรุปผลการประเมิน 
และจัดทำแฟ้มสรุปงานเป็นรูปเล่มให้ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

10.1 ครูนงนภัส สมณะ ประธาน
10.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยกุล รองประธาน
10.3 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ผใท ชัยนำ กรรมการ
10.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
10.6 ครูภานุมาศ ทองย้อย กรรมการ
10.7 ครูนงลักษณ์ ดำไทย กรรมการ
10.8 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดซอบเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ส่ัง ณ วันท่ี 22 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2562

(ภราดา ดร. ลุรกิจ ครีสราญกุล'วงศ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



กำหนดการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระซนมพรรษา 66 พรรษา 
ของพระบาทสมเด็จพระวซิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  
ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ ผูรั้บผิดขอบ
06.45 -
07.45 น.

-ทำบุญตักบาตร จัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานกล้วยไม้ - ม.อำนวย 
และคณะกรรมการ

08.00 น. - นักเรียนระตับซ้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้าแถว ณ บริเวณลานจามจุรี 
ตามท่ีหัวหน้าระดับช้ันและครูประจำช้ันร่วมกันกำหนด

- ครู นักเรียน เคารพธงซาติและปฏิบัติกิจกรรมตอนเข้าตามปกติ

- ม.เสถียร
- ม.วรินทร
- หัวหน้าระดับช้ัน
- ครูประจำช้ัน

08.05 น. - ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ภราดา ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ พร้อมผู้ร่วมบริหาร เดินทางมาถึงบริเวณ 
พิธี (เปีดเพลง มาร์ซมงฟอร์ต)

- ครูณัฐซยา
- ม.เฉลิมพล

พิธีถวายพระพรขัยมงคล
- ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ประธานในพิธีเปีดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
•ประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรขัยมงคล
•เพลงสรรเสริญพระบารมี

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
18 ก.ค. 62


