
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี ชุ* / 2562

เรื่อง แต ่งต ังคณะกรรมการคำเน ินงานกิจกรรมการแข่งข ้นห ุ่นยนต  ์
นักเรียนระตับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 1 -4  ครั้งที่ 2 ประจำป ีการศ ึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการงานอารีพและเทคโนโลยี โด้จัดกิจกรรม 
การแข่งขันหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนระดับขันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ใด้มัโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสร้างมิตรภาพ พัฒนาทักษะ ความคิด 
ริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ขึ้งเป็นรากฐานสำคัญในอนาคต ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์และค้นคว้าสั่งประดิษฐ์ใหม่6] ต่อโปในอนาคต และเป็นเวทีการแข่งขันที่ก่อให้เกิดกิจกรรมเรีง 
ส ร ้างส รรค ์การเต ร ียม ค วาม พ ร ้อม ส ู่ศต วรรษ ให ม ่ โดยจะจ ัดข ึ้น  ใน ว ัน ศ ุก ร ท่ีี 10 ม ก ราค ม  2563 
ณ ห้องประชุมเชนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย

ด ังน ั้น เพ ื่อให ้การดำเน ิน งาน เป ็น โป ด ้วยความ เร ียบ ร ้อยและม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  จ ึงขอแต ่งต ั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงาน และแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อโปนี้
1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร อ ำน ว ย ก าร  มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบ ัตทิ ีเ่ก ี่ยวช้อง ใหด้ำปรึกษาแก่ 
คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ใด้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงานโปด้วย 
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญถุลวงค์ ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอรีธีรกัทรี วิโรจน์สถุล รองประธาน
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณ ะกรรมการคำเน ินงาน มีหน้าที่ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานให้เป็นโปตามนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่โด้รับการมอบหมาย ให้ดำเนินงานโปด้วยความ 
เรียบร้อยให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอรีเดชา นันเปรย ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอรีนัฐวุฒิ ศรีวิเช้ยร รองประธาน
2.3 มาสเตอรีณัฐพงค์ หอมอ่อน กรรมการ
2.4 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
2.5 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
2.6 ครูสิริกัญญา วงค์คำ กรรมการ
2.7 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทรี กรรมการ
2.8 ครูวารุณี ธจตตง กรรมการ
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2.9 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการ
2.10 มาสเตอร์ยุทธตักดิ้ สินธุพงศ์ กรรมการ
2.11 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
2.12 มาสเตอร์กุลภาค วิชาอัครวิทย์ กรรมการ
2.13 มาสเตอร์มงคลศักดี้ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
2.14 มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล กรรมการ
2.15 ครูรัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
2.16 ครูสุพิญช์ญา อินนันต์ กรรมการ

3. คณ ะกรรมการฝ ่ายพ ิธ ีการ พ ิธ ีกร มีหน้าที่ จัดเตรียมคำกล่าวรายงานในพิธีเป ิด รวมถึงคำกล่าวเปิด 
สำหรับประธานในพิธี และดำเนินการในพิธีเปิดกิจกรรม ประกอบด้วย

3.1 ครู*นุภา1วร'รณ จันทร์พรหม ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง รองประธาน
3.3 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ กรรมการ
3.4 ครูสิริกัญญา วงศ์คำ กรรการ
3.5 ครูวารุณี ธิจิตตัง กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ ่ายร ับลงทะเบ ียน มีหน้าท่ี จัดเตรียมเอกสารสำหรับลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์และ 
การประกวดคอสเพลย, สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

4.1 ครูวารุณี ธิจิตตัง ประธานกรรมการ
4.2 ครูพรสุดา หอมอ่อน รองประธาน
4.3 ครูสิริกัญญา วงศ์คำ กรรมการ
4.4 ครูรัชนิ ชำนาญรบ กรรมการ
4.5 ครูสุพิญช์ญา อินนันต์ กรรมการ

5. คณะกรรมการฝ ่ายจ ัดก ิจกรรม มีหน้าท่ี จัดกิจกรรมการแข่งขันและการประกวด จัดเตรียมสืออุปกรณ์
สำหรับกิจกรรมในแต่ละระตับชั้น กำหนดกติกาการแข ่งข ัน และดำเน ินก ิจกรรมของแต่ละระตับชั้น
ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเธียร รองประธาน
5.3 มาสเตอร์ยุทธตักด สินรุพงศ์ กรรมการ
5.4 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
5.5 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
5.6 ครูวารุณี ธิจิตตัง กรรมการ
5.7 ครู*นุภา1วร'รณ จันทร์พรหม กรรมการ
5.8 มาสเตอร์เดชา นันเปรย กรรมการ
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5.9 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์ กรรมการ
5.10 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
5.11 ครูสิริกัญญา วงต์คำ กรรมการ
5.12 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการ
5.13 ครูสุพิญชํญา อินนันต์ กรรมการ

6. คณ ะกรรม การฝ ่ายป ระชาส ัม พ ัน ธ ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์กิ จกรรมให้กับนักเรียนและแจ้งข่าวใน
เว์บไซต์ของโรงเรียน พร้อมทั้งรับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา ประธานกรรมการ
6.2 ครูวารุณี ธิจิตคัง รองประธาน
6.3 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ยุทธคักด สินธุพงต์ กรรมการ
6.5 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเชํยร กรรมการ
6.6 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
6.7 มาสเตอร์ณ์ฐพงต์ หอมอ่อน กรรมการ
6.8 มาสเตอร์เดชา นันเปรย กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ ่ายสถานท ี่และอ ุปกรณ ์ มีหน้าท่ี ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และกำหนด 
จุดบริเวณต่าง ๆ  ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์นัฐวุฒิ ศรีวิเชํยร ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ณัฐพงต์ หอมอ่อน รองประธาน
7.3 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ยุทธคักด สินธุพงต์ กรรมการ
7.5 มาสเตอร์ปริญญา นฤประชา กรรมการ
7.6 ครูวารุณี ธิจิตตัง กรรมการ
7.7 ครูณุภา1วร'รณ จันทร์พรหม กรรมการ
7.8 มาสเตอร์เดชา นันเปรย กรรมการ

8. คณ ะกรรมการฝ ่ายระเบ ียบว ิน ัยน ักเร ียน มีหน้าท่ี ดูแล ระเบียบวินัยนักเรียนตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 
และดูแลท้ัวโป ประกอบด้วย

8.1 ครู'รัชบี ชำนาญรบ ประธานกรรมการ
8.2 ครูนงลักษณ์ คำไทย รองประธาน
8.3 มาสเตอร์นิวัติ อรุณวิไล กรรมการ
8.4 ครูสิริกัญญา วงคํคำ กรรมการ
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9. คณะกรรมการฝ ่ายโสตทัศน ูปกรณ ์และบนทึกภาพ มีหน้าท่ี ประสานงานด้านระบบ แสง สี เสียง ท่ีใช้,โน 
การจัดกิจกรรม และบันทึกภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ลงในเว์บไซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอรีถุลภาค วิชาอัครวิทย์ ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอรีอภิชาติ ใจอินผล รองประธาน
9.3 มาสเตอรีสุรชัย แสนทอน กรรมการ
9.4 มาสเตอร์สุพจน้ เทียมยศ กรรมการ

10. คณ ะกรรมการฝ ่ายเก ียรต ิบ ัตร ถ ้วยรางว ัลและเหรียญรางวัล มีหน้าท่ี จัดทำ และเตรียมเกียรติบัตร 
ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

10.1 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอรีถุลภาค วิชาอัครวิทย์ รองประธาน
10.3 ครูวารุณี ธิจิตตง กรรมการ
10.4 มาสเตอร์ณัฐพงค์ หอมอ่อน กรรมการ

11. ค ณ ะก รรม ก ารฝ ่าย ก าร เง ิน  มีหน้าที่ ประสานงานกับคณ ะกรรมการคำเน ินงานฝ่ายต ่าง ๆ จัดทำ
งบประมาณการเบิกจ่าย พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายสรุปแพัมผลงาน ประกอบด้วย

11.1 มาสเตอร์ยุทธคักด สินธุพงค์ ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์เดชา นันเปรย รองประธาน
11.3 ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทรี กรรมการ
11.4 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ

12. คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผลและสรุปแฟ ้มงาน มีหน้าท่ี ออกแบบประเมิน รวบรวมผลประเมินจาก 
นักเรียน สรุปผลการประเมิน เพื่อนำมาจัดทำแพัมสรุปงาน ประกอบด้วย

12.1 ครูฐิติกานต อนุสุเรนทรี ประธานกรรมการ
12.2 ครูณุภาวรรณ จันทรีพรหม รองประธาน
12.3 ครูพรสุดา หอมอ่อน กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ใด้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้ 
การคำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ส่ัง ณ วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2563

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญถุลวงค์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาสัย


