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คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 1 1 / 2562

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต 
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีสร้างช่ือเสิยงให้แก่โรงเรียน 511*6 /Xพลโช”

นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก 70X5 รอบท่ี 1 และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนข้ัน ม. 6 
วันศุกร์ท่ี 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 -  10.00 น.

ด้วย โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดจัดวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด 
นักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน “ เ ^  511*6 /Xพลโช” 
น ักเร ียนที่ผ ่านการคัดเล ือก70X5 รอบที่ 1 และพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 
ณ ลานจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมความเซือ ความศรัทธาของศาสนาตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แกโรงเรียน
3. เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับขั้น ม. 6 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ
4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับขั้น ม. 6
ดังน้ัน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน

1.1 ภราดาฃาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สถุล รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบของงานและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ
เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์

2.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.4 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.5 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.6 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
2.7 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.8 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต กรรมการ
2.9 มาสเตอร์กำจร ยังยน กรรมการ
2.10 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันติกสมัย กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ขนะขัย ภมรขัยกุล กรรมการ
2.12 มาสเตอร์ปริญญา นฤประขา กรรมการ
2.13 มาสเตอร์ผใท ขัยนำ กรรมการ
2.14 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
2.15 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
2.16 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
2.17 มาสเตอร์จิรธุาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
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2.18 ครูประจำชั้น ม .1- ม. 6 กรรมการ
3. คณะกรรมการทำจดหมายเชิณ มีหน้าที ทำจดหมายเขิญผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ ซมรม 

ครูอาวุโส แขกผู้มืเกียรติมาร่วมงาน และรวบรวมจำนวนผู้มาร่วมงานตามจดหมายเชิญเพ่ือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.1 มาสเตอร์ไซยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
3.2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
3.3 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
3.4 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ

4. คณะกรรมการต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับผู้มาร่วมงานตามจดหมายเชิญและประสานงานคณะกรรมการจัดเลี้ยง
4.1 มาสเตอร์ไขยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
4.3 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต กรรมการ
4.4 ครูดาริษา แสงสินธุ้ กรรมการ

5. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล มีหน้าที่ ประซาสัมพันธ์การจัดงาน รับสมัครและพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนรับรางวัลแต่ละประเภท

5.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
5.3 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
5.4 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
5.5 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
5.6 มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน กรรมการ
5.7 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
5.8 มาสเตอร์เมธาสิทธิ้ สุขประขาพันธ์ กรรมการ
5.9 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
5.10 หัวหน้าระดับชั้นทุกท่าน กรรมการ
5.11 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน กรรมการ

6. คณะกรรมการจัดทำเก ียรต ิบ ัตร มีหน้าทิ จัดพิมพ์เกียรติบัตร ตรวจทานความถกต้องของเกียรติบัตร จัดเรี?แา
เกียรติบัตรให้เป็นหมวดหมู่ตามลำดับ และที่นเกียรติบัตรให้ประธานในพิธีเฟือ มอบแก่นักเรียนดีเด่นแต่ละประเภท

6.1 มาสเตอร์พิรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
6.2 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน รองประธานกรรมการ
6.3 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
6.4 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ กรรมการ
6.5 ครูพิมพ์ลภัสร์ จันทร์ต๊ะ กรรมการ
6.6 มาสเตอร์ณีฐพล ปารมีธง กรรมการ
6.7 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ
6.8 ครูธนัซพร จิตธรรม กรรมการ

7. คณะกรรมการแกซ้อมน ักเรียนเข้าร ับรางวัล มีหน้าที่ ■ ฝิ!าซ้อมนักเรียนและดูแลนักเรียนในการเข้ารับรางวัลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7.1 ครูดวงมณี
7.2 ครูนงสักษณี
7.3 มาสเตอร์อรรถกร
7.4 ครูรัขนี

คำป่าแลว 
คำไทย
มัฃณันติกสมัย

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ

ซ่านาญรบ กรรมการ
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7.5 ครูพัขรี กังวานไกล กรรมการ
7.6 หัวหน้าระดับชั้น ม .1-6 กรรมการ

8. คณ:ะกรรมการรับลงทะเบียน มีหน้าที รับลงทะ เบียนนักเรียนรับรางวัล และรับลงทะเบียน ผู้ปกครอง-ผู้มาร่วมงาน
8.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ
8.2 ครูพิมพ์ลภัสร์ จันทร์ต๊ะ กรรมการ
8.3 ครูจิตทิวา หมีนแสน กรรมการ
8.4 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
8.5 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ

9. คณะกรรมการวจนพิธีกรรม มีหน้าที ประสานงานฝ่ายทีเกี่ยวข้องและจัดวจนพิธีกรรม
9.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน้ ฉัตรบรรยงค์ ประธานกรรมการ
9.2 ครูศศิน ดาวดี รองประธานกรรมการ
9.3 มาสเตอร์คุภกิจ สุบินมีตร์ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ
9.5 มาสเตอร์ณัฐวัฒน้ ขนะศีก กรรมการ
9.6 คณะนักเรียนศิลบีดนตรี กรรมการ

10. คณะกรรมการพิธีการ - พิธีกร มีหน้าที จัดทำกำหนดการ ผีเกซ้อมนักเรียนเข้ารับรางวัล กำกับการดำเนินงาน
ตามลำดับพิธีการ ประกาศรายซื่อนักเรียบเข้ารับรางวัล

10.1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
10.2 ครูณัฐขยา พอพิน รองประธานกรรมการ
10.3 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
10.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
10.5 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
10.6 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการ
10.7 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันดิกสมัย กรรมการ

11. คณะกรรมการ■ ปีจฉิมนิเทศนักเรียนระดับช้ัน ม.6 มีหน้าที่ จัดทำกำหนดการ ประสานการดำเนินกิจกรรม
ปีจฉิมนิเทศกับผู้เกิยวข้อง

11.1 ครูนงลักษณ์ คำใทย ประธานกรรมการ
11.2 ครูภาณุมาศ ทองย้อย รองประธานกรรมการ
11.3 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
11.4 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันติกสมัย กรรมการ
11.5 ครูประจำชั้น ม. 4-6 ทุกท่าน กรรมการ

12. คณะกรรมการตกแต่งสถานท่ี มีหน้าที่ ประสานฝ่ายทีเกี่ยวข้อง จัดเตรียม วางแผนจัดที่นังของนักเรียน โต๊ะ
เก้าอี้ของประธานในพิธี คณะครู ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งตกแต่งเวที สถานทีให้เหมาะสม

12.1 มาสเตอร์สุวรรณ
12.2 มาสเตอร์อานนที
1 2 . 3  ค ร ูเ ด ือ น เ พ ็ญ

12.4 มาสเตอร์มงคลดักด
12.5 พนักงานโรงเรียน

อินทรขิต 
อินนันที
ต า ก ัน ท ะ

ใหม่จันทร์แดง

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

13. คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ มีหน้าที ประสานงานกับคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำงบประมาณ ควบคุม 
ค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสรุปค่าใข้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแผนงาน

13.1 ครูศศิธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
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13.2 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
13.3 ครูโนรีโกะ โอขิ กรรมการ

14. คณะกรรมการโสตทัศนปกรณ์ฯ มีหน้าที จ ัดเตรียมเครีองเส ียง ควบคุมดูแลเครืองเสียงตลอดกิจกรรมและ
บันทึกภาพ บันทึกวิติทัศน์

14.1 มาสเตอร์ฤทธียา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
14.2 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน รองประธานกรรมการ
14.3 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล กรรมการ
14.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
14.5 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ

15. คณะกรรมการประขาสัมพ ันธ์ มีหน้าที่ ประซาสัมพันธ์กิจกรรม ประกาศเส ียงตามสาย บันทึกภาพการจัด
กิจกรรมในงานพิธี และแจ้งข่าวในเว็บไซต์ซองโรงเรียน

15.1 มาสเตอร์ไซยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
15.2 ครูวรพิซซา ยาวงศ์ กรรมการ
15.3 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
15.4 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
15.5 หัวหน้าระดับซั้น ม. 1-6 กรรมการ
15.6 ครูประจำซั้น ม. 1-6 กรรมการ

16. คณะกรรมการจัดเลี้ยง มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและดแลการจัดเลี้ยงผ้มาร่วมงาน
16.1 ครูซนกกร ไซยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
16.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
16.3 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
16.4 ครูสุพรรณี สายนำทาน กรรมการ
16.5 พนักงานโภซนาการ กรรมการ

17. คณะกรรมการจราจร มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกัใ]สถานที่จอดรถและการจราจรให้กัใเผ้ร่วมงาน
17.1 มาสเตอร์ลิขิต ซูวงศ์ ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์ธัซธารีน หมวกทอง กรรมการ
17.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

18. คณะกรรมการประเมินผล มีหน้าที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และ จัดทำแฟ้มสรุป
งานให้เรียบร้อย

18.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ
18.2 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ รองประธานกรรมการ
18.3 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
18.4 ครโนริโกะ โอขิ กรรมการ

สัง ณ วันที 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีลราญกุลวงศ์) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


