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เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานการแสดงออกของน ักเร ียน ประจำป ีการค ิกษา 2562
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ด้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย ใด ้กำหนดจัดงานการแสดงออกของนักเร ียน ประจำป ีการค ิกษา 2562 
โดยใช้ช่อ /ฬ0 ผเอแ7 ครั้งที่ 10 “ ผ© 0โ6 /ฬ0 เก)7เก!!6เ7 บกเ!©๘” ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 
มกราคม 2565 เวลา 18.00 -  21.00 น. ณ 51. -1056?เา แปิแ โดยมีวัตถประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมลัมพันธภาพและการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
3. เพื่อหารายใด้สมทบกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการคิกษา
เพ ื่อ ให ้การจ ัดงาน ด ังกล ่าวดำเน ิน โป ด ้วยความ เร ียบ ร ้อ ยและบ รรล ุต าม ว ัตถ ุป ระส งค ์ จ ึงขอแต ่งต ั้ง 

คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการท ี่ปร ึกษา มีหน้าท่ี ให้ดำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.1 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
1.2 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ รองประธาน

2. ค ณ ะก รร ม ก าร ด ำเน ิน งาน  มีหน้าที่ ประสานงานก ับคณ ะกรรมการฝ ่ายต ่าง  ๆ เพ ื่อให ้การดำเน ินงานบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
2.2 ครูดวงมณี ดำป่าแลว รองประธาน
2.3 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน้สถุล กรรมการ
2.4 มาสเตอร์โชยวัฒนั บุญเลิศ กรรมการ
2.5 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรช่ต กรรมการ
2.6 ครูศคิธร ดำวินิจ กรรมการ
2.7 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.8 ครูวันเพญ สุขเกษม กรรมการ
2.9 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.10 มาส เต อร ์วร ิน ท ร วฬ ุว ัต กรรมการ

2.11 ประธานคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ กรรมการ
2.12 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
2.13 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการและเลขานุการ
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3. คณ ะกรรมการฝายภาคพ ิธ ีการ-พ ิธ ีกร และการแสดงบนเวที (ทำหน้าที่ก ่อนวันงานและวันงาน)
5.1 คณ ะอน ุกรรมการฝายพ ิธ ีการ-พ ิธ ีกร มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆจัดทำกำหนดการการจัดงาน 

คัดเลือกนักเรียนเพื่อทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาโทย ภาษาอังกฤษ และดำเนินการตามกำหนดการที่วางใว้ ประกอบด้วย
5.1.1 พ ิธ ีการ-พ ิธ ีกร  ณ  เวท ีการแสดง รบ -เ056|ว^า แปิแ โดยคณะครูเป็น ผู้'ฝึกซ้อมและให้นักเรียน 

เป็นผู้ดำเนินรายการวันละ 2 คน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1 , 4

1. ครูทับทิม ขุมทรัพย์ ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท กรรมการ
3. นักเรียนที่รับผิดชอบด้านพิธีกร กรรมการ

วันเลาร์ท ี่ 25 มกราคม 2563 ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 2 , 5 และ ม.ต้น
1. ครูณัฐ'ชยา พอพิน ประธานกรรมการ
2. ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง กรรมการ
3. นักเรียนที่รับผิดชอบด้านพิธีกร กรรมการ

วันอาท ิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 , 6  และ 5? ม.ปลาย
1. ครูสิริพร พรพิพัฒน์โพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. ครูสุชาวดี ยั่งยืน กรรมการ
3. นักเรียนที่รับผิดชอบด้านพิธีกร กรรมการ

3.2 คณ ะอน ุกรรมการฝายการแลดงของน ักเร ียน มีหน้าท่ี จัดทำกำหนดการ‘ฝึกซ้อม ที่ชัดเจน กำหนดการ 
วันแสดงจริงให้ชัดเจน เวลาแสดงจริง ระหว่างเวลา 18.00 -  21.00 น. ประสานงาน ฝ่ายพิธีการ จัดเตรียมการแสดงใน 
แต่ละระคับชั้นม.1-6 นักแสดงชุดละโม่ตากว่า 30 คน เวลาในการแสดงชุดละ 10 นาที โดยมีข้อกำหนดในการแสดง ดังนี้

-  โดยเน้นความประหยัด
-  ใช้อุปกรณ์ในการประกอบการแสดง เช่น ธง พู่ ฟ้ายข้อความ เป็นด้น โม่อนุญาตให้ใช้พลุหรือฉากขนาดใหญ่
-  จัดเตรียมการแสดงในแต่ละชุดให้สอดคล้องกับ 0(วก06|ว1 ของการจัดงาน โม,แสดงออกถึงการลบหลู่สถาบัน 

ลัทธิ บุคคล ความเชั้อ และลามก อนาจาร เป็นต้น
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 1 และ 4

-  ระคับชั้นมัธยมสิกษาปีที่ 1 ชุดการแสดงจำนวน 4 ชุด
-  ระคับชั้นมัธยมสิกษาปีที่ 4 ชุดการแสดงจำนวน 5 ชุด

วันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2563 ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 2 , 5 และ ม.ต้น
-  ระดับชั้นมัธยมศึกษ'าปีที่ 2 ชุดการแสดงจำนวน 4 ชุด
-  ระคับชั้นมัธยมสิกษาปีที่ 5 ชุดการแสดงจำนวน 5 ชุด
-  มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดการแสดงจำนวน 1 ชุด

วันอาท ิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 , 6  และ 5? ม.ปลาย
-  ระด ับช ั้นม ีธยมส ิกษาบ ีเท ี่ 3 ช ุดการแสดงจำนวน  4 ชุด

-  ระดับชั้นมัธยมสิกษาปีที่ 6 ชุดการแสดงจำนวน 5 ชุด
-  [ะ? มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดการแสดงจำนวน 1 ชุด



3

1 คณะกรรมการจัดลำด ับการแสดง ประกอบด้วย วันที่ 24 -  วันที่ 26 มกราคม 2563 (ทั้ง 3
1. มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง ประธานกรรมการ
2. ครูรัชนี ชำนาญรบ รองประธาน
3. ครูพัซริ กังวานโกส กรรมการ
3.2.1.1. ระดับชั้นมัธยมศึกษา!]ท ี่ 1 และ4 วันศกร์ที่ 24 มกราคม 2563

1. มาสเตอร์ชนะชัย
จ

ภมรชัยสกุล ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี รองประธาน
3. ครูอัจฉรืย์ บุญเรือง กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
4. ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
5. ครูธีริศรา คำสิทธี้ กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
6. ครูทับทิม ขุมทรัพย์ ครูฝ่ายพิธีกร
7. มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท ครูฝ่ายพิธีกร
8. ครูปริศนา อินทรขีต ผู้ควบคุมการแสดง
9. ครูพรสุดา หอมอ่อน ผู้ควบคุมการแสดง
10. มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท ผู้ควบคุมการแสดง
11. ครูสุพิญชํญา อินมันต ผู้ควบคุมการแสดง
12. มาสเตอร์ยุทธนา พงษ์เขียว ผู้ควบคุมการแสดง
13. มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ ผู้ควบคุมการแสดง
14. ครูสุภาวดี คำดวงฤทธิ้ ผู้ควบคุมการแสดง
15. ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว ผู้ควบคุมการแสดง
16. ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ ผู้ควบคุมการแสดง
17. ครูวรัทยา หม่ันม่ัง ผู้ควบคุมการแสดง
18. ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ ผู้ควบคุมการแสดง
19. มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา ผู้ควบคุมการแสดง
20. ครูอัจฉรืย์ บุญเรือง ผู้ควบคุมการแสดง
21. มาสเตอร์ปรัชญา ลาวิชัย ผู้ควบคุมการแสดง
22. ครูพรสวรรค์ แก้ววงค์ ผู้ควบคุมการแสดง
23. ครูสมฤทัย ชัยพิมาน ผู้ควบคุมการแสดง
24. ครูนงลักษณ์ แอมบอส ผู้ควบคุมการแสดง
25. ครูธันย์ณภัทร์ วรกัฎ ผู้ควบคุมการแสดง
26. ครูดีริขวัญ แก้วแย้ม ผู้ควบคุมการแสดง

.2.1.2. ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 2 . 5 และ 1? ม.ด้นวันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2563
1. ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา รองประธาน
3. ครูพรจิตค์ รังสรรค์ กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
4. มาสเตอร์โกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
5. ครูณ์ฐซยา พอพิน ครูฝ่ายพิธีกร
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ธ. ครูแสงสิริอรณี พุธรัตน์ฉายแสง ครูฝ่ายพิธีกร
ๆ . มาสเตอร์ขวัญชัย แจ้ใจ ผู้ควบคุมการแสดง
8. มาสเตอร์ชลธวัช มหายศนันต์ ผู้ควบคุมการแสดง
9. ครูสิรินาฏ จอมสวรรค์ ผู้ควบคุมการแสดง
10. มาสเตอร์เมธี สงวนทรัพย์ ผู้ควบคุมการแสดง
11. ครูจัสมิน วรรณา ผู้ควบคุมการแสดง
12. ครูขวัญชนก ชาสีวรรณ ผู้ควบคุมการแสดง
13. ครูยุพนันต์ พรหมมา ผู้ควบคุมการแสดง
14. ครูมานิตา อินนวน ผู้ควบคุมการแสดง
15. ครูกมลชนก พิณชัย ผู้ควบคุมการแสดง
16. ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ ผู้ควบคุมการแสดง
17. ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์ ผู้ควบคุมการแสดง
18. ครูณัชฎาภา นิมิตรดี ผู้ควบคุมการแสดง
19. ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล ผู้ควบคุมการแสดง
20. มาสเตอร์1ชาญยุทธ รัตนมงคล ผู้ควบคุมการแสดง
21. มาสเตอร์กุลธร เกษรสุวรรณี ผู้ควบคุมการแสดง
22. มาสเตอร์ณีฐพงษ์ เมตตา ผู้ควบคุมการแสดง
23. มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล ผู้ควบคุมการแสดง
24. ครูแสงสิริอรณี พุธรัตน์ฉายแสง ผู้ควบคุมการแสดง
25. ครูนภัสกร บางสายน้อย ผู้ควบคุมการแสดง
26. มาสเตอร์พสิษฐ์ โภดีนวัฒนดิษฐ์ ผู้ควบคุมการแสดง
27. ครูธนิ'ช'พร จิตต์ธรรม ผู้ควบคุมการแสดง
28. ครูสุพัตรา สุวรรณนาริ ผู้ควบคุมการแสดง

3.2.1.3. ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 3 . 6 และ 5? ม.ปลายว ันอาท ิตย ์ท ี่ 26 มกราคม 2563
1. ครูนงลักษณ์ คำใทย ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ผใท ชัยนำ รองประธาน
3. ครูพัชรี กังวานโกส กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
4. ครูฤทัยวรรณ กลทิพย์ กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
5. ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ (จัดลำดับรายการแสดง)
6. ครูสิริพร พรพิพัฒน์โพบูลย์ ครูฝ่ายพิธีกร
7. ครูสุชาวดี ยั่งยืน ครูฝ่ายพิธีกร
8. ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ ผู้ควบคุมการแสดง
9. ครูณุภา'วร'รณ จันทร์พรหม ผู้ควบคุมการแสดง
10. ครูสุชัญญา รัตนสุนทรมณี ผู้ควบคุมการแสดง
11. ครูสิริพร พรพิพัฒน์โพบูลย์ ผู้ควบคุมการแสดง
12. ครูสุภาพร กาวิล ผู้ควบคุมการแสดง
13. ครูอภิษฎา โพธิกลาง ผู้ควบคุมการแสดง



14. ครูพัซรี
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กังวานโกส ผู้ควบคุมการแสดง
15. ครูทิพานันทํ แสงศรีจันทร์ ผู้ควบคุมการแสดง
16. ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ ผู้ควบคุมการแสดง
17. มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส ผู้ควบคุมการแสดง
18. มาสเตอร์เอนก โชคติรี1วุฒิกุล ผู้ควบคุมการแสดง
19. ครูชฎาพร สมนาม ผู้ควบคุมการแสดง
20. ครูวิชุดา งามแว่น ผู้ควบคุมการแสดง
21. ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ ผู้ควบคุมการแสดง
22. มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมีตร์ ผู้ควบคุมการแสดง
23. มาสเตอร์กิตติศกติ จันกัน ผู้ควบคุมการแสดง
24. ครูวีรีสา หิรัญโพศาล ผู้ควบคุมการแสดง
25. ครูรสรินทร์ รตนประภา ผู้ควบคุมการแสดง

3 .3  คณ ะอน กรรม การฝ ่ายดน ตร ีและการแส ดง มีหน้าที่ 
เป็นโปด้วยความเรียบร้อย(ทั้ง 3 วัน) ประกอบด้วย

จัด เตรียม และดำ เนิบ

1. ครูติรีพร สุรินทร์ติรีรัฐ ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมีตร์ รองประธาน
3. ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
4. มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ
5. มาสเตอร์ณัฐวัฒนั ชนะดิก กรรมการ
6. มาสเตอร์อัสนี นกน้อย กรรมการ
7. ครูยุพนันค์ พรหมมา กรรมการและเลขานการ

4. คณะกรรมการฝ ่ายประชาส ัมพ ันธ ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานประจำปี /ฬ0 ผเ0 แ! ครั้งที่ 10 “ผ 0 0โ6 /ฬป 
เก[เก1161V ปกเ^ป” ชี่'แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน การจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมผ่านหนังสือ 
ของโรงเรียน การติดตามแบบตอบรับของผู้ปกครอง และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ยุ กับนักเรียน ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์'วริน'ทร วสุวัต รองประธาน
3. มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยกุล กรรมการ
4. มาสเตอร์ปริญญา นกุประชา กรรมการ
5. มาสเตอร์ผโท ชัยน่า กรรมการ
6. มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
7. ครูภานุมาศ ท้องย้อย กรรมการ
8. ครูประจำชั้น ม.ใ-ม.6 และ [ะกวแรเา ?โ0วโฉ๓๓0 กรรมการ
9. ครูนงลักษณ์ ดำโทย กรรมการและเลขานุการ
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4.1 คณ ะอน ุกรรมการฝายป ระซ าส ัมพ ัน ธ ์และบ ัน ท ึกภาพ  มีหน้าที่ ประซาสัมพันธ์ การจัดงานใน
รูปแบบต่าง  ๆ บ ันท ึกภาพการจัดก ิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคคา และนำมาเผยแพร่ทางเวบไซด์ของโรงเรียน 
ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล รองประธาน
3. มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
4. ครูฤทัยวรรณ กลทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

4.2 คณ ะอน ุกรรมการฝ ่ายจ ัดผ ้งท ี่น ุงใ น  รบ -เ056|วเา แฉแ มีหน้าที่ ทำบัตรโต๊ะจีนและทำเวบไซด์ 
จองโต๊ะจีน จัดทำผังที่นั่งโต๊ะจีนใน รบ ช๐ร0เวห แฉแ ติดต่อร้านเพื่อทำบัตรโต๊ะจีน จัดทำแผนผังโต๊ะจีนลงไวนิลเพื่อติด 
หน้างาน และจัดทำเวบไซด์สำหรับจองโต๊ะจีนผ่านทางเวบไซด์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ

5. คณะกรรมการจัดหารายได ้
5.1 คณ ะอน ุกรรมการฝ ่ายหาลปอนเซอร ์ มีหน้าที่ จัดหาเงินลปอนเซอร์จากองค์กร หน่วยงาน ร้านค้า

ต่าง  ๆหัวหน้าระดับชั้นหาวิธีการหาเงินที่หลากหลาย การให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ เป็นต้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
งาน ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ไชยวัฒนํ บุญเลิศ รองประธาน
3. มาสเตอร์อานนท์ อินนันทิ กรรมการ
4. มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
5. หัวหน้าระดับชั้น ม.ใ-ม.6 และ &ก9เ15เา I3โอ9โ0๓กา6 กรรมการ
6. ครูประจำ1ชั้นม.1-ม.6 และ เะก9แรเา กโอ9โด๓๓6 กรรมการ
7. ครูชนกกร ไชยวงค์คำ กรรมการ
8. ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

5.2 คณ ะอน ุกรรมการฝ ่ายการเง ิน มีหน้าท่ี จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจัดงาน และรวบรวมเงิน
รายได้จากการจัดงาน เงินสนับสนุนทั้งหมดและควบคุมงบประมาณรายรับ -  รายจ่าย รวมทั้งจ่ายเงินค่าอาหารครูและ
สรุปรายรับรายจ่ายประกอบด้วย

1. ครูศดืธร ดันดุ ประธานกรรมการ
2. ครูสุภาวดี ณ นคร รองประธาน
3. ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
4. ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ
5. มาสเตอร์ฬรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
6. มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย กรรมการและเลขานุการ

5.3 คณะอน ุกรรมการฝายจำหน ่ายโต ๊ะจ ีน มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นบุคคลภายนอกให้มาร่วม 
งานเป็นจำนวนมาก6! วางแผนการจัดที่นั่งโต๊ะจีน และจัดระบบให้ผู้ร่วมงานเข้านั่งโต๊ะอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

1. ครูดวงมณี คำปาแลว ประธานกรรมการ
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2. ครูนงลักษณ์ คำไทย รองประธาน
3. มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ
4. มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
5. มาสเตอร์ผใท ชัยนำ กรรมการ
6. มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ
7. ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
8 .  มาสเตอร์อรรถกร นัชณ์นติกสมัย กรรมการและเลขานุการ

5.4 คณ ะอน ุกรรมการฝายส ำห น ่ายอาห าร เคร ื่องด ื่ม  มีหน้าที่ ในการจัดเตรียมบธสำหน่าย กำกับ
ดูแล และประสานงานกับร้านค้าภายนอก ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ประกอบด้วย

1. ครูชนกกร ไชยวงค์คำ ประธานกรรมการ (ทั้ง 3 วัน)
2. ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธาน (วันท่ี 25 ม.ค. 63)
3. ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ (วันท่ี 24 ม.ค. 63)
4. ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ(วันที่ 25 ม.ค. 63)
5. ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ (วันที ่  26 ม.ค. 63)
ธ. พนักงานโภชนาการ จำนวน 2 คน กรรมการ

6. คณ ะกรรมการฝ ่ายต ้อนรับและดแลแขก VI?
6.1 คณ ะอน ุกรรมการฝ ่ายต ้อนร ับแขก VI? มีหน้าที่ ต้อนรับแชกผ้มีเกียรติ รับประทานคาหารร่วมกับ

แขก ประกอบด้วย(ทั้ง 3 วัน)
1. ครูวันเพ์ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์สุวรรณ อินทรธิต รองประธาน
3. มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
4. มาสเตอร์โชยวัฒนั บุญเลิศ กรรมการ
5. ครูดาริษา แสง สินธุ กรรมการ
6. มาสเตอร์ธีรกัทร์ ว ิโรจน์สกุล กรรมการ
7. ครูศดืธร คำวินิจ กรรมการ
8 .  มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ

6.2 คณะอนุกรรมการดแลอาหารและเครื่องดื่มโต๊ะ VI? ม ีหน้าที่ นำแขกรับเธิญที่มีบัตรเช้านั่งตามโต๊ะ
พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

6.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1 และ 4 วันศกร์ที่ 24 มกราคม 2563
1. ครูพรรณวิไล สุริยะโจง ประธานกรรมการ
2. ครูกมลวรรณ ทะนัน รองประธาน
3. ครูเดือนเพ์ญ ตากันทะ กรรมการ

6 . 2 . 2  ร ะ ด ับ ,ช ัน ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ีท ี่ 2  แ ล ะ  5  แ ล ะ  ธ ?  ม . ต ้น  ว ัน เ ล า ร์ที่ 2 5  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3

1. มาสเตอร์ดักดี้บดินทร์ กันมะโน ประธานกรรมการ
2. ครูญาดา กะราม รองประธาน
3. ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ



8

6.2.3 ระดับชันมีธยมศึกษา!]ท ี่ 5 แสะ 6 และ ม.ปลาย วันอาท ิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2565
1. มาสเตอร์ญาณิน ศึริใพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
2. ครูอรุณี มงคล รองประธาน
3. ครูโนริโกะ โอริ กรรมการ

6.3 คณ ะอน ุกรรมการฝายต ้อนร ับแสะด ูแลโต ๊ะจ ีนผ ู้ปกครองและน ักเร ียน มีหน้าที่ นำนักเรียนแล 
ผู้ปกครองที่มีบัตรเข้านั่งตามโต๊ะ พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย

6.5.1 ช ั้นม ีธยมศึกษา!]ท ี่ ใ ประกอบด้วย (ดูแลโต๊ะจีนสำหรับนักเรียน)
1. มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ยุทธดักด สินธุพงศ์ รองประธาน
3. มาสเตอร์ณัช ติรินันทิ กรรมการ
4. ครูสิริ'รัตน์ อิทธินภาพรรณ กรรมการ
5. มาสเตอร์พัสกร วงษ์โท กรรมการ
6. ครูกฤศมณ สาสี กรรมการ
7. มาสเตอร์ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการ
8. มาสเตอร์ฐิติรัชร์ อัครบริรักษ์ กรรมการ
9. มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
10. มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธื้ ต๊ะด้อง1ใจ กรรมการ

ชั้นม ัธยมศึกษา!)ท ี่ 2 ประกอบด้วย (ดแลโต๊:ชจีนสำหรับนักเรียน)
1. มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา ประธานกรรมการ
2. ครูพรพิมล ก้อนแก้ว รองประธาน
3. ครูวารุณี ธิจีตดัง กรรมการ
4. ครูณภัทร บัณฑิตคุณานันต์ กรรมการ
5. ครูหทัยทิพย์ จำแนกรถ กรรมการ
6. ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล กรรมการ
7. ครูวราภรณี สืบสุยะ กรรมการ
8. มาสเตอรพิพัฒน์ ทักษะอุดม กรรมการ
9. ครูธมณ วสุรัต กรรมการ
10. ครูอาสยา พรหมศร กรรมการ

ชั้นม ัธยมศึกษา!]ท ี่ 3 ประะกอบด้วย(ดูแลโต๊ะ จีนสำหรับนักเรียน)
1. มาสเตอร์ผโท ชัยนำ ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเริยร รองประธาน
3. ครู่วิใส1วร'รณ ศรีอุตทา กรรมการ
4. ครูเจนจีรา ดวงแก้ว กรรมการ
5. มาสเตอร์มงคลศ้กด ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
6. มาสเตอร์อัสนี นกน้อย กรรมการ
7. ครูธารินทร์ สุขเกษม กรรมการ
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8. มาสเตอร์วินัย กินจอม กรรมการ
9. ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร กรรมการ

.4 ชั้นมัธยมศึกษา!!เที่ 4 ประกอบด้วย (ดแลโต๊:ะจีนลำหรับนักเรียน)
ใ. มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์เดชา นันเปรย รองประธาน
3. มาสเตอร์พิขีตชัย สุภาจีน กรรมการ
4. มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี กรรมการ
5. มาสเตอร์สุริยัน ดรุณนารถ กรรมการ
6. มาสเตอร์ณัฐพงษ์ หอมอ่อน กรรมการ
7. มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิใล กรรมการ
8. มาสเตอร์ประยูร ทาปัน กรรมการ
9. มาสเตอร์ณัฐวัฒนิ ชนะศึก กรรมการ
10. ครูจีนตนา เปียมชัยวัฒน์ กรรมการ

.5 ช ั้นม ัธยมศึกษา,ป็ที่ 5 ประกอบด้วย(ดแลโต๊ะจีนลำหรับนักเรียน)
ใ. ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
2. ครูฤดีมาศ พลยา รองประธาน
3. มาสเตอร์ฉัตรชัย งานมูลเขียว กรรมการ
4. ครริติกานต์'บฬ่ อนุสุเรนทร์ กรรมการ
5. มาสเตอร์สมยุทธ โยธาใหญ่ กรรมการ
6. ครูศรีพรรณ ปัญญายศ กรรมการ
7. ครูนิตยา บุญตัน กรรมการ
8. ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนท์ กรรมการ
9. ครูสิรีกัญญา วงศ์คำ กรรมการ
10. ครูวัธนา จันทร์เปารยะ กรรมการ
11. ครูนกัสกร บางสายน้อย กรรมการ
12. ครูกนิษฐรีนทร์ พลตักด กรรมการ

.6 ชั้นมิธยมศึกษา'ปีท ี่ 6 ประ กอบด้วย(ดูแลโต๊ะ จีนลำหรับนักเรียน)
1. ครูนงลักษณ์ คำใทย ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ รองประธาน
3. มาสเตอร์เมธาสิทธ สุขประชาพันธุ กรรมการ
4. มาสเตอร์กุลภาค วิชา กรรมการ
5. มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
6. ครูทัศนิย์พร สุขโชติ กรรมการ
7. ครูประภาศรี ทาขุน กรรมการ
8. มาสเตอร์อยะ โชยอ้าย กรรมการ
10.ครูอริญซย์ ชัยปริพรรท์ กรรมการ
11. ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ
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12. ครูชนิดา โชยชนะ กรรมการ
13. มาสเตอร์ปริญญากร กุคล กรรมการ
14. ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ

ธกปิแรเา ? โ0ฉโฉ๓๓© ประกอบด้วย (ดแลโต๊ะจีนสำหรับนักเรียน)
1. มาสเตอร์วรินทร วสุวต ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์อรรถกร มัชณินติกสมัย รองประธาน
3. ครูกิดาการ ดีริ กรรมการ
3. มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์ กรรมการ
4. ครูนัยปพร เพิ่มฉลาด กรรมการ
5. ครูเพญสุภางค์ สัมปุญญานนท์ กรรมการ
6. มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ
7. ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
8. ครธนัชพร จิตต์ธรรม กรรมการ

6.3.8 ผู้ปกครอง ประกอบด้วย(ดูแลโต๊ะจีนผู้ปกครอง)
6.3.8.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป็ท ี่ ไ.4 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

1. ครูคดีน
—5— * 9

ดาวดี ประธานกรรมการ
2. ครูสุภาวดี ณ นคร รองประธาน
3. ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
4. ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ

6.3.8.2 ระดับชั้นม ัธยมศึกษาปีท ี่ 2 .5  และ ธ? ม.ด้น วันเสาร์ท ี่ 25 มกราคม 2563
1. ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ ประธานกรรมการ
2. ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธาน
3. ครูสำจวน รัตนบุรี กรรมการ
4. ครูปาณ์ฐริล รินเทอร์ กรรมการ
5. ครูภูริ'ซา จันทร์ดี กรรมการ

6.3.8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 .6 และ ธ? ม.ปลาย ว ันอาท ิตย์ท ี่ 26 มกราคม 2563
1. ครูจิตทิวา หม่ืนแสน ประธานกรรมการ
2. ครูสุพรรณิ สายนำทาน รองประธาน
3. ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ
4. ครูพรนับพรรณ ปันตี กรรมการ

6.4 ฝ ่ายด ้อนรับ หน้าที่ ต้อนรับนักเรียน ผ้ปกครองและแขกที่มาร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการ
เข้านั่งตามโต๊ะที่จองโว้ ประกอบด้วย

1. ครูนงลักษณ์ คำโทย ประธานกรรมการ
2. มาสเตอร์ผโท ขัยนำ รองประธาน
3. มาสเตอร์ชนะขัย ภมรขัยสกุล กรรมการ
4. มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
5. มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี กรรมการ



6. ครูภาณุมาส ทองย้อย กรรมการ
7. คณ ะกรรมการฝายอาห ารและโต ๊ะจ ีน  มีหน้าที่ จัดทำแผ่นพับรายการอาหาร และตารางเวลาในการลงอาหาร 
จัดซื้อนํ้าแขง ถังนาแข้ง นํ้าดื่ม ที่วางบนโต๊ะจีน และจัดวางบนโต๊ะจีนทั้งหมด ดูแลการลงอาหารของแต่ละโต๊ะให้ 
เรียบร้อย และครบถ้วนตามรายการอาหาร (ทั้ง 3 วัน) ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์สุวรรณ อิน'ทร่1๒ ประธานกรรมการ
7.2 ครูชนกกร โชยวงค์คำ รองประธาน
7.3 พนักงานโภชนาการ กรรมการ
7.4 ครูสุทธิฉันท์ คุกโพบูลย้กิจ กรรมการและเลขานุการ

8. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ าย พ ย าบ าล  มีหน้าที่ บร ิการร ักษาพยาบาลแก่ผ ู้ปวยหรือน ักแสดง และหากม ีอาการท ี่เก ิน 
ความสามารถให้รีบนำส่งโรงพยาบาล (ทั้ง 3 วัน) ประกอบด้วย

8.1 ครูพวงโพร สายสกล ประธานกรรมการ
8.2 คุณดารุณ ี มิตรผล กรรมการ (เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชเวช)

9. คณ ะกรรมการฝายสถานท ี่ มีหน้าท่ี ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมสถานที่ สำหรับประกอบอาหาร จัดทำเวที 
การแสดง เวทีถ่ายรูป ประกอบแสง สี เสียง และจัดผังโต๊ะจีน (ทั้ง 3 วัน) ประกอบด้วย
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9.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก รองประธาน
9.3 นักการ ภารโรง กรรมการ
9.4 ครูพรพิโล สมาธิ กรรมการ

10.คณ ะกรรมการฝ ่ายเคร ื่องเส ียง มีหน้าที่ จัดเตรี?เมเดรื่คงเสียง ควบคุมและดูแลเครื่อ-
ตลอดงาน (ทัง 3 วัน) ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน รองประธาน
10.3 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ลพจนํ เทียมยศ กรรมการและเลขานการ

11. คณ ะกรรมการฝายด ูแลความเร ียบร้อยโดยท ั้วโป
11.1 คณะอน ุกรรมการฝายจราจรแสะดูแลความเร ียบร้อยโดยท ั้วโป มีหน้าท่ี วางระบบการจราจรให้ 

เป็นโปอย่างคล่องตัว ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถของผู้ที่มาร่วมงาน ดูแลความ 
เรียบร้อยของผู้มาร่วมงานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน ประตูทางเข้างาน บริเวณงาน โต๊ะจีน บริเวณหน้าเวทีให้มีความ 
ปลอดภัยตลอดงาน และดูแลนักเรียนขึ้นห้องเรียนในรันที่มีการซ้อมการแสดง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ (ทั้ง 3 วัน)
รองประธาน (ทั้ง 3 วัน)

สุทา กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน (ม.1,4)
ฉลองสัพพัญญ กรรมการ (หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน (ม.1,4)

1. มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน
2. มาสเตอร์ลิขิต ชูวงค์
3. มาสเตอร์ประสงค์ สุทา
4. มาสเตอร์ลิริ'โรจน์ ฉลองสัใ
5. มาสเตอร์วรินทร วสุรัต กรรมการ

(หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน ม.2,5,^  ม.ต้น)
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ตรวจเซคบัตรหน้าปร

6. มาสเตอร์พซร ชัยสงคราม กรรมการ
(หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน ม.2,5,ค3 ม.ต้น)

7. มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา กรรมการ
(หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน ม. 3 ,6 ,ค3 ม.ปลาย)

8. มาสเตอร์อรรถกร ม้ชณันติกสมัย กรรมการ
(หน้าทางเข้างานและในบริเวณจัดงาน (ม.3,6,1? ม.ปลาย)

9. พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ (หน้าบัอมยาม บริเวณโรงเรียนข้างในและข้างนอก) 
11.2 คณ ะอ น ุกรรม การฝายตรวจเช ็ค บ ัตรห น ้าท างเข ้างาน  มีหน้าที่ จ ัดเตร ียมอ ุปกรณ ์ ในการ

เรียบร้อย ประกอบด้วย
ข

1. มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม ประธาน รันท่ี 24 ม.ค. 1 26 ม.ค. 63
2. มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิรัฒมงคล รองประธาน รันท่ี 25 ม.ค. 1 26 ม.ค. 63
3. มาสเตอร์ณ์ฐพล ปารมีธง กรรมการ รันท่ี 24 ม.ค. 63
4. มาสเตอร์จิรฐารัฒน์ ฉัตรบรรยงศ์ กรรมการ รันท่ี 24 ม.ค. 63
5. มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ รันท่ี 24 ม.ค. 63
6. มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ รันท่ี 25 ม.ค. 63
7. มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ รันท่ี 25 ม.ค. 63
8. มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ รันท่ี 25 ม.ค. 63
9. มาสเตอร์นันทจักร์ มีชัย กรรมการ รันท่ี 25 ม.ค. 63
10. มาสเตอร์รังสรรศ์ พรพัฒนา กรรมการ รันท่ี 26 ม.ค. 63
11. มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ รันท่ี 26 ม.ค. 63
12. ครูวรพีชชา ยาวงศ์ กรรมการ รันท่ี 26 ม.ค. 63
13. หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.ธ และ แรเา ?โอ9โ0๓๓0 กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผลและ สรปแฟ้มงาน มีหน้าท่ี ออกแบบประเมิน ปร:ะเมินผล สรุปผล และจัดทำแฟ้ม
สรุปงาน ประกอบด้วย

12.1 ครูดาริษา แสงลินธุ ประธานกรรมการ
12.2 ครูธีริศรา คำลิทธิ้ รองประธาน
12.3 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ
12.4 หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6 และ [ะก9แรเา ?โอ9โ0๓๓© กรรมการ
12.5 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ

13. คณ ะก รรม ก ารฝ ่ายอ อ ก ห น ังส ือ มีหน้าที่ จัดทำหนังลือ เอกสาร ท ุกประเภทที่เก ี่ยวข ้องก ับการคำเน ินการ
จัดกิจกรรม /ผ : แเ0แ7 ครั้งที่ 10 ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์โชยวัฒนั บ ุญเลิศ ประธานกรรมการ
13.2 ครูกฤติมา ทิพรัง รองประธาน
13.3 ดรนงนภัส สมณ: กรรมการ
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ขอให้คณะกรรมการที่โต้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วัน ท่ี & เดือน มกราคม พุทธศักราช 2563

/บ ัโ โ '---------
(ภราดา ดร.พุรักจ ศรีส'ราญกุล'วงศั ) 
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย


