
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 7 4 /2 5 6 2

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ‘Xลโ66โ รเา๐เวเวเก5 อลV” ประจำปีการศึกษา 2562
*************************

ด้วย'โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย ได้กำหนดการจัดงานวัน ‘X ลโ66โ รเา๐ เวเวเก5 0ล7” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน 
พุธท่ี 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้ด้นหาและด้นพบอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัด ความชอบและความต้องการ
2. เฟือให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานของอาชีพต่างๆโดยตรงจากวิทยากรทีประกอบอาชีพน้ันๆ
3. เฟือให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเรียนในอนาคต
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง  ๆ นอกห้องเรียน
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังน้ี 

1 .  คณะกรรมการที่ปรึกษา ม ี หน้าท ี

® ให้ความเห็นขอบในการจัดกิจกรรม
* ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน
* กำกับดูแลความเรียบร้อยโดยท่ัวไปของการจัดงาน
* สนับสนุน ล่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย
1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ครีสราญกุลวงค์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาฃาญญรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธาน
1.3 มาสเตอร์ธีรภัทร้ วิโรจน์สกุล กรรมการ
1.4 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชีต กรรมการ
1.6 มาสเตอร์ไชยวัฒน่ บุญเลิศ กรรมการ
1.7 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
1.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.9 ครูคศึธร คำวินิจ กรรมการ
1.10 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
1.11 ครูดวงมณ์ คำป่าแลว กรรมการ
1.12 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที
* เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
*  จัดประขุมวางแผน มอบหมายงาน

* ติดต่อประสานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
* สรุปผลการดำเนินงานล่งฝ่ายประเมินผล 

ประกอบด้วย
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2.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธาน
2.3 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.4 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.5 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
2.6 ครูพุทธซาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
2.7 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
2.8 ครูณัฐซยา พอพีน กรรมการ
2.9 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
2.10 ครูทัศนิย์พร สุขโชติ กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ประยูร ทา,ปีน กรรมการ
2.12 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง กรรมการ
2.13 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
2.14 มาสเตอร์เดชา บันเปรย กรรมการ
2.15 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
2.16 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.17 มาสเตอร์กำจร ย่ังยืน กรรมการ
2.18 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย กรรมการ
2.19 มาสเตอร์เมธาสิทธ้ิ สุขประซาพันธ์ กรรมการ
2.20 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด๋ึ กรรมการ
2.21 ครูซัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
2.22 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการ
2.23 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
2.24 ครูธมณ วสุวัต กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมสรรหาวิทยากร มีหน้าที
* ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ในการสรรหาวิทยากรท้ัง 23 อาชีพ
* ประสานงานกับวิทยากรและเบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได้ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรท่ีมาร่วมงาน
* ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญ เพ่ือเชิญวิทยากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมงาน 

ประกอบด้วย
3.1 มาสเตอร์เมธาสิทธ้ิ สุขประซาพันธ์ ประธานกรรมการ
3.2 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ รองประธานการ
3.3 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการ
3.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.5 ครูธมณ วสุวัต กรรมการ
3.6 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด กรรมการ
3.7 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการประจำห้องเรียบ มีหน้าท่ี
* ติดต่อวิทยากรตามทีงานแนะแนวได้จัดหาให้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดบรรยากาศและเตรียมอุปกรณ์

ให้กับวิทยากร (ครู 3)
* เซ็นซ่ือให้นักเรียนท่ีเข้าฐานอาชีพในห้องเรียนท่ีครูรับผิดขอบ ท้ัง 2 รอบ (ครู 1, 2)



* ดูแลนักเรียนในห้องขณะเข้าร่วมกิจกรรมและควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการ (ฟังสัญญาณจากเสียงตาม 
ลาย) (ครู 1, 2, 3)

* รับของว่างและของทีระลึกสำหรับวิทยากรทีห้องสมุด เวลา 9.30 น. (ครู 3)
* แจกของว่างให้วิทยากรข่วงเร่ิมต้นอาชีพท่ี 2 (เวลา 10.00 -  10.50น.) (ครู 3)
* ครูมอบของท่ีระลึกและกล่าวขอบคุณวิทยากร เม่ือหมดเวลาอาชีพท่ี 3 (เวลา 11.00 -  11.50 น.) (ครู 1, 2)
9  เชีญวิทยากรรับประทานอาหารท่ีโรงอาหาร (ครู 3)
ประกอบด้วย
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ท่ี อาชีพ จำนวน ห้องเรียน อาคารเรียน ครูที่ปรึกษา 1 (เช็คขื่อใบแถว)

1 แพทย์ กลุ่ม 1 45 3/1 ปีเตอร์ ข้ัน4
1) ครูพัขรี กังวาลไกล
2) มาสเตอรีนัฐวุฒิ ศรีวิเชียร
3) มาสเตอรีประสงค์ สุธา

2 แพทย์ กลุ่ม 2 45 3/2 ปีเตอรี ข้ัน4
1) ครูทีพานันท์ แสงศรีจันทร์
2) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
3) ครูธีรีศรา คำสิทธ์

3 แพทย์ กลุ่ม 3 45 3/3 ปีเตอรี ข้ัน4
1) ครูสุภาพร กาวิล
2) ครูเจนจิรา ดวงแก้ว
3) ครูมยุรี ทรายแก้ว

4 แพทย์ กลุ่ม 4 45 3/4 ปีเตอรี ข้ัน4
1) ครูสุขัญญา รัตนสุนทรมณี
2) มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์
3) ครูภูรี'ซา จันทร์ดี

5 แพทย์ กลุ่ม 5 45 3/5 ปีเตอรี ขั้น3
1) ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ
2) มาสเตอร์อัสนิ นกน้อย
3) ครูสุทธิรักษ์ ไซยวุฒิ

6 แพทย์ กลุ่ม 6 45 3/6 ปีเตอรี ข้ัน3
1) ครูคิรีพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์
2) ครูธารีนทรี สุขเกษม
3) ครูจิดาภา ขัยสงคราม

7 แพทย์ กลุ่ม 7 45 3/7 ปีเตอรี ขั้น3
1) ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
2) มาสเตอร์วินัย ถินจอม
3) มาสเตอร์สักด'บดินทร์ ก้นมะโน

8 แพทย์ กลุ่ม 8 45 3/8 ปีเตอรี ขั้น3
1) ครูอภิษฎา โพธิกลาง
2) ครูมนต์รักษ์ โขคพิพัฒน์พร
3) ครูกฤติมา ทิพวัง

9 แพทย์ กลุ่ม 9 45 2/9 ปีเตอรี ข้ัน3
1) ครูวราภรณี สืบสุยะ
2) มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษอุดม
3) ครูนงนภัส สมณะ

10 วิศวะ กลุ่ม 1 45 2/8 ปีเตอรี ข้ัน3
1) ครูณัฐขยา พอพิน
2) ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
3) ครูวรพิขา ยาวงค์
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ท่ี อาชีพ จำนวน ห้องเรียน อาคารเรียน ครูที่ปรึกษา 1 (เช็คชื่อในแถว)

11 วิศวะ กลุ่ม 2 45 2/7 ปีเตอร์ ช้ัน2
1) ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล
2) ครูขวัญซนก ซาสิวรรณ
3) ครูยุพนันต์ พรหมมา

12 วิศวะ กลุ่ม 3 45 2/6 ปีเตอร์ ช้ัน2
1) ครูอาสยา พรหมศร
2) ครูธมณ วสุวัต
3) ครูศศิน ดาวดี

13 วิศวะ กลุ่ม 4 45 2/5 ปีเตอร์ ช้ัน2
1) ครูหทัยทิพย์ จำแนกรถ
2) ครูมานิตรา อินนวล
3) ครูสุภาวดี ณ นคร

14 วิศวะ กลุ่ม 5 45 2/4 ปีเตอร์ ช้ัน2
1) ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์
2) ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนต์
3) มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี

15 วิศวะ กลุ่ม 6 45 2/3 ปีเตอร์ ช้ัน2
1) ครูวารุณี ธิจิตตัง
2) มาสเตอร์ซลธวัซ มหายศนันท์
3) ครูปาณัฐริล วินเทอร์

16 วิศวะ กลุ่ม 7 45 2/2 ปีเตอร์ ชั้น!
1) ครูพรจิตต์ รังสรรค์
2) มาสเตอร์,ขวัญ'ขัย แจ้ใจ
3) มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา

17 วิศวะ กลุ่ม 8 45 2/1 ปีเตอร์ ชั้น!
1) มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย์
2) ครูจัสมิน วรรณา
3) มาสเตอร์ซนะ เปรมกลาง

18 ทันตแพทย์ กลุ่ม 1 45 1/9 ปีเตอร์ ช้ัน1
1) ครูซัซฎาพร มาลารัตน์
2) มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธ้ื ต๊ะต้องใจ
3) ครูอรุณี มงคล

19 ทันตแพทย์ กลุ่ม 2 45 1/8 ปีเตอร์ ชั้น1
1) ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว
2) มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ
3) ครูพรรณวิไล สุริยะโจง

20 ทันตแพทย์ กลุ่ม 3 45 1/7 ปีเตอร์ ชั้น!
1) ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ้ี
2) มาสเตอร์ฐิติวั,ชร อัครบริรักษ์
3) ครูกมลวรรณ ทะบัน

21 ทันตแพทย์ กลุ่ม 4 45 1/6 ปีเตอร์ ชั้น!
1) มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
2) ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง
3) ครูรสรินทร์ รตนประภา

22 เจ้าของธุรกิจ กลุ่ม 1 45 1/5 เซราปีน ช้ัน 2
1) มาสเตอร์ยุทธ'นา พงษ์เขียว
2) ครูกฤศมณ สาลี
3) ครูพรพิไล สมาธิ

23 เจ้าของธุรกิจ กลุ่ม 2 45 1/4 เซราปีน ช้ัน 2 1) มาสเตอร์ยุทธศักด้ี สินธุพงค์
2) มาสเตอร์ญานิ,น ศิริไพศาลประเสริฐ
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ท่ี อาชีพ จำนวน ห้องเรียน อาคารเรียน ครูท่ีปรึกษา 1 (เช็คซื่อในแถว)

3) ครูเกษรินทรี กะณะ

24 เจ้าของธรกิจ กลุ่ม 3 45 4/1 เซราปีน ช้ัน 2
1) ครูวรัทยา หม่ันม่ัง
2) ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
3) มาสเตอร์นันทจักรี มีขัย

25 เจ้าของธุรกิจ กลุ่ม 4 45 4/2 เซราปีน ช้ัน 2
1) ครูจันทรีจิรา ชัยอินทรีอาจ
2) มาสเตอร์พซร ชัยสงคราม
3) ครูญาดา กะราม

26 เจ้าของธุรกิจ กลุ่ม 5 45 4/3 เซราปีน ช้ัน 2
1) มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา
2) ครูธนัซพร จิตต์ธรรม
3) ครูลำจวน รัตนบุรี

27 เจ้าของธุรกิจ กลุ่ม 6 45 6/1 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) ครูสุขาวดี ย่ังยืน
2) มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์
3) มาสเตอร์ราวีพัซรี ภัทราธนทรัพย์

28 สถาปนิก กลุ่ม 1 45 6/2 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ
2) มาสเตอร์เมธาสิทธ้ี สุขประซาพันธ์
3) มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์

29 สถาปนิก กลุ่ม 2 45 6/3 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส
2) มาสเตอร์กุลภาค วีขา
3) มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์

30 ทนายความ กลุ่มที 1 45 6/4 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) มาสเตอร์ธีร์ เอ่ียมธนาวัฒน์
2) ครูทัศนิย์พร สุขโขติ
3) มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง

31 ทนายความ กลุ่มท่ี 2 45 6/5 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) ครูประภาศรี ทาขุน
2) มาสเตอร์เอนก โซคศิริ'วุฒิกุล
3) ครูวีริสา หิรัญไพศาล

32 เภสัขกร กลุ่ม 1 45 6/6 อัลเบิร์ต ช้ัน 4
1) ครูซฎาพร สมนาม
2) มาสเตอร์ปียะ ไซยอ้าย
3) ครูเยาวลักษณ์ เลิศเติกุล

33 เภสัขกร กลุ่ม 2 45 6/7 อัลฒิรีต ช้ัน 3
1) มาสเตอร์นะโรดม อินต๊ะปีน
2) ครูอริญซย์ ชัยปริพรรห์
3) ครูสุพรรณ สายน่าทาน

34 สัตวแพทย์ 45 6/8 อัลเบิรีต ช้ัน 3
1) ครู่วิขุดา งามแว่น
2) ครูกฤตยา ทิพย์เกสร
3) มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง

35 เทคนิคการแพทย์ 45 6/9 อัลเบิรีต ช้ัน 3
1) ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ
2) ครูซนิดา ไซยซนะ
3) ครูจิตทิวา หม่ืนแสน

36 พยาบาล 45 6/10 อัลเบิรีต ช้ัน 3 1) มาสเตอร์กิติศักด้ิ จันกัน
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ท่ี อาชีพ จำนวน ห้องเรียน อาคารเรียน ครูที่ปรึกษา 1 (เช็คชื่อในแถว)

2) มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมัตร์
3) ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ

37 นักบิน กลุ่ม 1 45 6/11 อัลเบิร์ต ช้ัน 3
1) มาสเตอร์ปริญญากร กุศล
2) ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
3) ครูสมรัก ปริยะวาที

38 นักบิน กลุ่ม 2 45 4/6 อัลเบิร์ต ช้ัน 2
1) มาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน
2) ครูโนริโกะ โอฃิ
3) ครูภวดื ศรีใจ

39 แอรโฮสเตส 45 4/7 อัลเบิร์ต ช้ัน 2
1) ครูสมฤทัย ซัยพิมาน
2) ครูคิริพร สุรินทร์คิริรัฐ
3) ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ

40 ตำรวจ 45 4/8 อัลเบิร์ต ช้ัน 2
1) มาสเตอร์ประยูร ทาบิน
2) มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงศ์
3) มาสเตอร์พิรพงท์ บัวเหลือง

41 ทหาร 45/ 4/9 อัลเบิร์ต ช้ัน 2
1) ครูธันย์ณภัทร วรภัฎ
2) มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะคิก
3) ครูพรนับพรรณ บินตี

42 นักวิทยาศาสตร์ 45 4/10 อัลเบิร์ต ช้ัน 2
1) ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
2) ครูคิริขวัญ แก้วแย้ม
3) มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ

43 ครู /  อาจารย์ 45 5/4 เอมมานูเอล ช้ัน 4
1) ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
2) มาสเตอร์สมยุทธ โยธาใหญ่
3) ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา

44 มักคุเทศก์ 45 5/5 เอมมานูเอล ช้ัน 4
1) ครูศรีพรรณ บิญญายศ 
มาสเตอร์1ชาญยุทธ รัตนมงคล 
3) ครูณัชฎาภา นิมิตรดี

45 ดีไซน์เนอร์ 45 5/6 เอมมานูเอล ช้ัน 4
1) ครูนิตยา บุญตัน
2) มาสเตอร์กุลธร เกสรสุวรรณิ
3) ครูสุทธิฉันท์ คุภไพบูลย์กิจ

46 สื่อสารมวลซบ/ 
นักข่าว 45 5/7 เอมมาบูเอล ช้ัน 4

1) ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์
2) มาสเตอร์ณัฐพงษ์ เมตตา
3) ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์

47 นักเศรษฐศาสตร์ 45 5/8 เอมมานูเอล ช้ัน 4
1) มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล
2) ครูสิริกัญญา วงศ์คำ
3) ครูแสงสิริอรณิ พุธรัตน์ฉายแสง

48 นักเชียน 45 1/1 เซราพิน ช้ัน 4
1) ครูปริศนา อินทรฃิต
2) มาสเตอร์ณัฃ คิรินันท์
3) ครูกมลชนก พิณชัย
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ที ่ อาชีพ จำนวน ห้องเรียน อาคารเรียน ครูที่ปรึกษา 1 (เช็คชื่อในแถว)

49 อุตสาหกรรม 
การเกษตร 45 1/2 เซราที]น ช้ัน 3

1) ครูสิรีรัตน์ อิทธินภาพรรณ
2) ครูพรสุดา หอมอ่อน
3) ครูนภัสกร บางสายน้อย

50 เขฟ 45 1/3 เซราที]น ช้ัน 2
1) มาสเตอร์พสกร วงษโท
2) ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด้ี
3) มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์

51 นักกีฬา -̂รเว๐โ! ๐๐ ห้องประชุม 
แอมบรอสิโอ อาคารแอมบรอสิโอ

1) ครูฤดีมาศ พลยา
2) ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์
3) มาสเตอร์ฉัตรชัย งานมูลเชียว
4) ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ
5) มาสเตอร์ธัชธารีนทร์ หมวกทอง

5. คณะกรรมฝายดูแลกิจกรรมในห้องเรียนและห้องประชม มีหน้าท่ี
* หัวหน้าระดับช้ันมารับป้ายอาชีพจากฝ่ายวิชาการในวันจันทร์ท่ี 6 มกราคม 2563 เฟือน้าไปติดหน้าห้องเรียน
* ประสานงานครูประจำช้ันติดป้ายอาชีพหน้าห้องเรียนให้เป็นไปตามท่ีกำหนด
* อำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรหรือหน่วยงานท่ีมาร่วมงาน
* ดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่ีได้รับผิดชอบในวันงาน 
ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการดูแล ช้ัน มาสเตอร์!
5.3 มาสเตอร์ปริญญา นฤประซา กรรมการดูแล ช้ัน มาสเตอร์2
5.4 มาสเตอร์ผไท ชัยนำ กรรมการดูแล ช้ัน มาสเตอร์3
5.5 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการดูแล ช้ัน มาสเตอร์4
5.6 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการดูแล ช้ัน มาสเตอร์5
5.7 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันติกสมัย กรรมการดูแลบริเวณใต้ตึกอัลเบิร์ต
5.8 มาสเตอร์ธัชธ'ารีน หมวกทอง กรรมการดูแล ห้องประชุมแอมบรอสิโอ
5.9 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการดูแลบริเวณลานสงบวิถี
5.10 มาสเตอร์สิรีโรจน์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการดูแลบริเวณลานหัตถาพิภพ
5.11 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต กรรมการดูแลบริเวณ'โต้ตึกเซราที]น
5.12 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา กรรมการดูแลบริเวณใต้ตึกเอ็มมานุเอล

6. คณะกรรมฝ่ายบูรณาการฐานการเรียนรู้
6.1 คณะกรรมการฝ่ายบูรณาการฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีหน้าท่ี
* จัดประชุมวางแผน มอบหมายงานคณะอนุกรรมการท้ัง 8 กลุ่ม
® วางแผนการเก็บคะแนนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระและออกแบบใบงานสำหรับนักเรียน
* จัดเตรียมใบงานสำหรับนักเรียน พร้อมกำหนดแนวทางการเก็บคะแนนในรายวิชาชองแต่ละกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้
ประกอบด้วย

6.1.1 ครูสมรัก ปริยะวาที ประธานกรรมการ



-8

6.1.2 ครูพุทธชาติ โอคอบเนอร์ รองประธาน
6.1.3 ครูณัฐขยา พอพิน กรรมการ
6.1.4 มาสเตอร์สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
6.1.5 ครูทัศนีย์พร สุขโชติ กรรมการ
6.1.6 มาสเตอร์ประยูร ทาปัน กรรมการ
6.1.7 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง กรรมการ
6.1.8 ครูวิไลวรรณ ศรือุตทา กรรมการ
6.1.9 มาสเตอร์เดขา บันเปรย กรรมการ
6.1.10 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
6.1.11 มาสเตอร์กำจร ยังยืน กรรมการ
6.1.12 ครูโนรีโกะ โอชิ กรรมการและเลขานุการ

โดยมีคณะอนุกรรมการ ดังน้ี
6.2 คณะอนุกรรมการกล่มแนะแนว/ การประเมินดุนเอง/ การวัดแวว/ การศึกษาต่อ บริเวณลานกล้วยไม้ 
มีหน้าท่ี
* ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานมาจัดฐานการเรียนรู้ภายในงาน
* ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญ เพือเชิญวิทยากรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมงาน 

ประกอบด้วย
6.2.1 มาสเตอร์เมธาสิทธ๋ิ สุขประขาพันธ์ ประธานกรรมการ
6.2.2 ครูธมน วสุวัต กรรมการ
6.2.3 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด้ี กรรมการ
6.2.4 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการ
6.2.5 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

6.3 คณะอนุกรรมการจัดแสดงโครงงานอาชีพนักเรียนระดับขั้น ม.4 ประสานการจัดแสดงโครงงานอาชีพแล
การประเมินโครงงาน นักเรียนระดับข้ัน ม.4 บริเวณลานจามจุรี ประกอบด้วย

6.3.1 มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล ประธานกรรมการ
6.3.2 ครูรัซนิ ชำนาญรบ กรรมการ
6.3.3 มาสเตอร์มงคลศักด๋ึ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
6.3.4 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
6.3.5 ครูพรสวรรค์ แก้งวงค์ กรรมการ
6.3.6 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการ
6.3.7 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
6.3.8 ครูจินตนา เปียมขัยวัฒน่ กรรมการ
6.3.9 มาสเตอร์พิชิตขัย สุภาจีน กรรมการ
6.3.10 มาสเตอร์เดขา บันเปรย กรรมการ
6.3.11 ครูสุพิญข์ญา อินนันตึ กรรมการ

6.4 คณะอนุกรรมการกสุ่มภาษาและสิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการร่วมกิจกรรม เกม เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน
ญ่ีปุนและฝร่ังเศส บริเวณใต้ตึกอัลเบิร์ต ประกอบด้วย

6.4.1 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
6.4.2 ครูนภัสกร บางสายน้อย
6.4.3 มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6.4.4 ครูขวัญชนก ซาลีวรรณ กรรมการ
6.4.5 ครูคิริขวัญ แก้วแย้ม กรรมการ
6.4.6 ครูภคอร เดฃะดำรงธรรม กรรมการ
6.4.7 ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ กรรมการ
6.4.8 ครูพัชรี กังวานไกล กรรมการ
6.4.9 ครูกมลชนก พิณขัย กรรมการและเลานุการ

6.5 คณะอนุกรรมการกลุ่มภูมิปีญญา สาธิตการประกอบอาชีพในท้องกิน บริเวณลานหัตถา/ สงบวิถี 
ประกอบด้วย

6.5.1 ครูขัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
6.5.2 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ

6.6 คณะอนกรรมการการแสดงดนตรี จัดบริเวณลานจามจรื
6.6.1 มาสเตอร์คุภกิจ สุบินมิตร์ ประธานกรรมการ
6.6.2 มาสเตอร์พิพัฒน์ ทักษะอุดม กรรมการ
6.6.3 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะคิก กรรมการ
6.6.4 มาสเตอร์อัสนิ นกน้อย กรรมการ
6.6.5 มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี มิหน้าที
* ประสานงานกับคณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน จัดเตรียมสถานที่ ตกแต่งเวที จัดเก้าอ้ีสำหรับใช้ในพิธี

เปีด และสถานท่ีทีใช้ในการแข่งขัน หรือจัดนิทรรศการประกอบด้วย
1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชีต ประธานกรรมการ
2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ รองประธาน
3 มาสเตอร์มงคลศักด๋ึ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
4 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
5 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ

7.1 คณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน มิหน้าที
* ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานต่างๆ เพื่อวางผังการจัดสถานทีในพิธีเปีด ลานจามจุรื และ 

กิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
* ประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี ฝายบริหารหัวไป เพ่ือการจัดตกแต่งสถานท่ี 

ประกอบด้วย
1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
2 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธาน
3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
4 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ และเลขานุการ

7.2 คณะอนุกรรมการฝายพิจารณาการเจ ดร้านของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก มิหน้าที
* พิจารณาการเปีดร้านของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยมิค่าเข่า 500 บาทต่อคน
* สรุปรายชีอร้านท่ีเปีดและสรุปเงินค่าเข่าส่งฝ่ายการเงิน
*  ประสานงานกับคณะอนุกรรมการกำหนดผังการจัดงาน 

ประกอบด้วย
1 ครูชนกกร ใซยวงศ์คำ ประธานกรรมการ



2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธาน
3 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ

8. คณะกรรมการฝายจัดทำป้าย มีหน้าท่ี
* จัดทำป้ายซื่องานป้ายติดหน้าห้องเรียน (ซื่อวิทยากร/อาชีพ)โดยประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดหาวิทยากร และ 

ป้ายฐานการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย
8.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
8.2 ครูจิดาภา ชัยสงคราม รองประธาน
8.3 มาสเตอร์ญานิน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิณ/หนังสือขอบคุณ หนังสือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที
* จัดทำจดหมายเชีญโรงเรียน หรือหน่วยงานทีเก่ียวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการออกหนังสือ 

และจัดส่งจดหมายเชิญโรงเรียน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
* จัดทำใบลงทะเบียนรายซื่อผู้ท ี่เข้าร่วมพิธีเปีด วิทยากรอาชีพต่างๆ และต้อนรับผู้ท ี่เข้ามาเข้าร่วมงาน 

ประกอบด้วย
9.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์เมธาสิทธ์ สุขประซาพันธ์ รองประธาน
9.3 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
9.4 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการ
9.5 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
9.6 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด่ื กรรมการ
9.7 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
9.8 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ

คุณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผ้มีเกียรติในพิธีเอดงานวันวิชาการ มีหน้าที
* วางแผนการดำเนินการต้อนรับ โดยประจำบริเวณหน้าอาคารแอมบรอสิโอ และรับรองวิทยากรที่มาบรรยายแต่

ละอาชีพทีห้องสมุด ประกอบด้วย
ห้องสมดอาคารแอมบรอสิโฮ

10.1 มาสเตอร์ไชยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชีต กรรมการ
10.3 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
10.4 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
10.5 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
10.6 ครูศคิธร คำวินิจ กรรมการ
10.7 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ
10.8 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
10.9 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
10.10 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
10.11 ครูประจำช้ันคนท่ี 3

คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีหน้าที
* บริการอาหารว่างให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเบีดวิทยากรอาชีพ และวิทยากรฐานภาคบ่าย
* จัดเตรียมของว่างไว้ทีห้องสมุด
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ประกอบด้วย
11.1 ครูซนกกร ไขยวงค์คำ ประธานกรรมการ
11.2 ครูกนิษฐรีนทร์ พลศักด่ื รองประธาน
11.3 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
11.4 ครู1ปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการ
11.5 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
11.6 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
11.7 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
11.8 ครูสำจวน รัตนบุรี กรรมการ
11.9 ครูคนท่ี 3 แต่ละห้องท่ีได้รับมอบหมายให้มารับของว่างและเคร่ืองด่ืม ให้กับวิทยากร 

12. คณะกรรมการฝายโสตเทคโนโลยี และบันทึกภาพ มีหน้าที
* จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงในพิธีเปีดงาน และตามจุดต่างๆของกิจกรรม
* ถ่ายภาพและวิดีโอของพิธีเปีดและรายการแข่งขันตามจุดต่างๆ
* อำนวยความสะดวกในการใข้เทคโนโลยี

ประกอบด้วย
12.1 มาสเตอร์สุรขัย แสนทอน ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง รองประธาน
12.3 มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ
12.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
12.5 ครูวรพิขขา ยาวงค์ กรรมการ
12.6 มาสเตอร์สงกรานต์ ไซยวิวัฒมงคล กรรมการ
12.7 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล กรรมการและเลขานุการ

13. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที
* วางแผนประซาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียนและขุมซนรับทราบการจัดงาน รวมท้ังประซาสัมพันธ์หน้า 

เว็ปไซต่โรงเรียน
* ประกาศเสียงตามสายเพื่อให้สัญญาณการเข้าฐานอาชีพ ท้ัง 2 รอบ โดยแต่ละรอบจะประกาศ 3 ครั้ง คือ 

ประกาศก่อนหมดเวลา 5 นาที/ ประกาศหมดเวลา-ย้ายฐานอาชีพ/ ประกาศเริ่มต้นการเรียนรู้แต่ละอาชีพ
ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์ไซยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
13.2 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
13.3 ครูญาดา กะราม กรรมการ
13.4 ครูวรพิซขา ยาวงค์ กรรมการ
13.5 มาสเตอร์ฤทธิยา สวนจิก กรรมการ

14. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมของที่ระลึก มีหน้าท่ี
* จัดเตรียมของท่ีระลึก สำหรับประธานในพิธีเปีดงาน และเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงาน และ 

ประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการมอบรางวัล ประกอบด้วย
14.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุธา ประธานกรรมการ
14.2 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน รองประธาน
14.3 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
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14.4 มาสเตอร์ญานิล คิรีใ,พศาลประเสริฐ กรรมการ
14.5 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการ
14.6 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ กรรมการ
14.7 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการและเลขานุการ

15. คณะกรรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี
* ดูแลการเบิก -  จ่าย งบประมาณค่าใข้จ่ายต่างๆ และสรุปงบประมาณ ประกอบด้วย
15.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
15.2 ครูศศิธร ตันดุ รองประธาน
15.3 มาสเตอร์นันทจักร์ มีขัย กรรมการ
15.4 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

16. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ มีหน้าที
*  วางแผนการปฏิบัติงานตามข้ันตอน พิธีเปิด ณ ลานจามจรี
* จัดเตรียมคำกล่าวรายงาน เชิญคำกล่าวเปิดงาน ดำเนินการในพิธีเปิด
* วางแผนการผึเกซ้อมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิด

ประกอบด้วย
16.1 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
16.2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธาน
16.3 ครูณัฐซยา พอพิณ กรรมการ
16.4 มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล กรรมการ
16.5 ครูศคิธร คำวินิจ กรรมการ
16.6 ครูทับทิม ขุมทรัพย์ กรรมการ
16.7 ครูคิรีพร สุรินทร์คิรีรัฐ กรรมการ
16.8 ครูดวงมณี คำป่าแลว กรรมการ

17. คณะกรรมการงานจราจร และสวัสดิภาพ มีหน้าที
* อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดระบบการจราจร ที่จอดรถแก่คณะวิทยากรท่ีมาร่วมงาน ประกอบด้วย
17.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
17.2 ลูกเสือจราจร กรรมการ
17.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ

18. คณะกรรมการฝายประเมินผลการจัดงาน และ จัดทำแฟ้มสรุปงาน มีหน้าที
* ติดตาม และรวบรวมผลการเข้าร่วมกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มสรุปงานเป็น 

รูปเล่ม ประกอบด้วย
18.1 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง ประธานกรรมการ
18.2 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
18.3 ครูขัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
18.4 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการ
18.5 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด้ี กรรมการ
18.6 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ กรรมการ
18.7 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
18.8 มาสเตอร์'พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการและเลขานุการ
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ด้วยดี
ขอให้คณะกรรมการทีโด้รับการแต่งตั้งตามคำลังนี้ ปฏิบัติหน้าทีด้วยความรับผิดขอบ เฟือให้งานครั้งน้ีสำเร็จลุล่วงไป

ส่ัง ณ วันที 2 0  ธันวาคม 2562 

(ภรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


