
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท ี่^ /  2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป ีการศึกษา 2562

ด้วย'โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ได้กำหนดจัดพิธ ีมอบวุฒ ิบ ัตรแก่น ักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 6
ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.00 -  13.00 น. ณ หอประชุม 51:. -I๐ร6|วเา 
โรงเร ียน มงฟ อร ์ตว ิทยาล ัย  เพ ื่อให ้พ ิธ ีด ังกล ่าวดำเน ินไปด้วยความเร ียบร้อย จ ึงขอแจ้งแนวปฏิบ ัต ิและแต่งต ั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. แนวปฏิบัติพิธีมอบวุฒิบัตร

1.1 การลงเวลาทำงาน

คณะครระดับชั้น /  ฝ่าย
ลงเวลาทำงาน

เวลามา เวลากลับ
คณะครูระดับชั้น ม. 5 และคณะกรรมการฝ่ายการเงิน ก่อน 08.00 น. หลัง 13.00 น.
คณะครูระดับชั้น ม. 4 และ ม. 6 ก่อน 06.00 น. หลัง 12.00 น.

คณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก ก่อน 08.00 น. หลัง 13.00 น.

คณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ก่อน 08.00 น. หลัง 13.00 น.

1.2 การแต่งกาย
คณะครูระดับชั้น /  ฝ่าย การแต่งกาย

* คณะครูร่วมบริหาร
* ครูระดับชั้น ม. 4 -  ม. 6
* คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับภาคพิธีการ 
บนหอประขุม 51. -1๐ร6|วเา

* ครูขาย
สวมเสื้อเขิ้ตสีขาว เน็ค'ไทสีแดง และสวมชุดครุยทับ
* ครูหญิง

สวมชุดวันอังคารและสวมขุดครุยทับ
คณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ สวมเส้ือ 5เว(วเา:ร อล;/’62 (สีแดง) กางเกงสีดำ ทรงสุภาพ

1.3 การลงทะเบียนรับชุดครุย
- คณะครูระดับชั้น ม.4 รับลงทะเบียนนักเรียน ม.6 พร้อมทั้งแจกชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน และแจกบัตร 

แทนใบเสร็จรับเง ิน ในวันเสาร์ ท่ี 15 ก ุมภาพ ันธ์ 2563 ระห ว ่างเวลา 06.00-07.00 น. ณ ลานสงบวิถี และ 
ลานหัตถาพิภพ



2

1.4 การคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน
- คณะครูระดับชั้น ม.5 รับคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน เวลา 11.00 น. -13 .00 น. ณโรงอาหาร

1.5 การแต่งกายของนักเรียนระดับชั้น ม. 6
-น ัก เร ีย น ข าย  ด ัดผมรองทรงส ูง ไม่ย ้อมสืผม สวมเส ื้อ เซ ิ้ตแขนยาวส ีขาว ต ิดกระด ุมคอปกเส ื้อ 

ผูกเนคไทสีแดง กางเกงขายาวทรงสุภาพสีดำ เข็มขัดของโรงเรียน ถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำของโรงเรียนสวมครุยทับ 
-น ักเร ียนหญิง รวบผม ผูกโบสีขาวให้เรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมของ 

โรงเรียนที่คอปกเสื้อ กระโปรงสีดำ (ยาวระดับเข่า) เข็มขัดของโรงเรียน สวมรองเท้าหุ้มสันสีดำ ไม่มีลวดลาย 
(สูงไม่เกิน 2 น้ิว) สวมครุยทับ

-น ักเร ียนขายและนักเร ียนหญิง ต้องไม่สวมเครื่องประดับใด  ๆ อาทิ ตุ้มหู แหวน กำไล สายรัดข้อมือ
เป็นต้น

1.6 การถ่ายรูปและการเดินแถวขึ้นหอประชุม รบ ม่0ร6|วเา ของนักเรียนระดับชั้น ม. 6
- การถ่ายรูปหมู่ เวลา 07.00 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนหญิง บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต และจัดแถว 

นักเรียนขาย บริเวณใต้อาคารเซราทิน เข้าแถวเรียงตามลำดับข่วงความสูง-ตํ่าที่กำหนด
- การเดินแถวขึ้นหอประขุม เวลา 08.15 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนดีเด่น บริเวณใต้อาคารเซราทิน 

และนักเรียนรับวุฒิบัตร บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต เพื่อแจกบัตรคิวและนำนักเรียนเดินแถวขึ้นหอประขุม รบ .)๐ร6|ว1า
1.7 การต้อนรับแขกรับเชิญ

- คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและคณะครูผู้ร ่วมบริหาร ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครอง ณ ห้องรับรอง 
บนหอประชุม รบ ม่๐ร6|วเา
2. คณ ะกรรมการท ี่ปร ึกษา มหีน้าที่ อำนวยการให ้ดำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ แก ่กรรมการดำเน ินงาน 
ประกอบด้วย

2.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานกรรมการ
2.2 ภราดาขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธานกรร่มการ
2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

3. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดูแลและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่การเตรียม 
งานจนเสร็จพิธี ประกอบด้วย

3.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันติกสมัย รองประธานกรรมการ
3.3 ครูศศิธร ดันตุ กรรมการ
3.4 ครูวิขุดา งามแว่น กรรมการ
3.5 มาสเตอร์ถุทธียา ศรีสวนจิก กรรมการ
3.6 มาสเตอร์ภมี แพทย์คดี กรรมการ



3

3.7 ครูภาณุมาศ ทองย้อย กรรมการ
3.8 ครูณัฐซยา พอพิน กรรมการ
3.9 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
3.10 มาสเตอร์กิติศักด จันกัน กรรมการ
3.11 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ กรรมการ
3.12 ครูทัศนิย์พร สุขโซติ กรรมการ
3.13 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
3.14 มาสเตอร์ไซยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
3.15 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
3.16 ครูซนกกร ไซยวงค์คำ กรรมการ
3.17 มาสเตอร์มงคลศักดึ๋ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
3.18 ครูศศิน ดาวดี กรรมการ
3.19 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
3.20 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
3.21 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ
3.22 มาสเตอร์พฃร ซัยสงคราม กรรมการ
3.23 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการ
3.24 มาสเตอร์ลิขิต ซูวงศ์ กรรมการ
3.25 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝายการเงิน มีหน้าที่ รับผิดขอบการจัดสรรงบประมาณ จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พร้อมสรุปส่ง 
คณะกรรมการดำเนินงาน รับขำระเงินค่าเข่า ค่าประกันขุดครุย พิมพ์บัตรแทนใบเสร็จรับเงินค่าเทอม และคืนเงินค่า
ประกันขุดครุย ประกอบด้วย

4.1 ครูศศิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม รองประธานกรรมการ (ม.6/1)
4.3 ครูฤทัยวรรณ กลทิพย์ กรรมการ (ม.6/2)
4.4 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ (ม.6/3)
4.5 ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ (ม.6/4)
4.6 ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ (ม.6/5)
4.7 มาสเตอร์สงกรานต์ ไซยวิวัฒมงคล กรรมการ (ม.6/6)
4.8 มาสเตอร์นันทจักร์ มีขัย กรรมการ (ม.6/7)
4.9 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ (ม.6/8)
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4 .10ครูมยุรื ทรายแก้ว กรรมการ (ม.6/9)
4 .11ครูโนรีโกะ โอขิ กรรมการ (ม.6/10)
4.12ครูญาดา กะราม กรรมการ (ม.6/11)
4.13มาสเตอร์ธีระพงษ์ มณิวรรณ กรรมการ (ม.6/12)
4 .14มาสเตอร์สักด1บดินทร์ กันมะโน กรรมการและเลขานุการ (ม.6/^-8)

5. คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกนักเรียนดีเด่น มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นตามเกณฑ์ ที่กำหนดในแต่ละ
ประเภท ประกอบด้วย

5.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย รองประธานกรรมการ
5.3 ครูทัศนีย์พร สุขโชติ กรรมการ
5.4 ครูประจำขั้นระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /1-6/8 กรรมการ
5.5 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร/ วฒิบัตร มีหน้าที่ ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของวฒิบัตร เกียรติบัตร
จัดพิมพ์รายซื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรและนักเรียนดีเด่นทุกปร:ะเภทให้ถูกต้อง ประกอบด้วย

6.1 ครูวิชุดา งามแว่น ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์กุลภาค วิชาอัครวิทย์ รองประธานกรรมการ
6.3 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ กรรมการ
6.4 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการฝายจัดทำสูจิบัตร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ออกแบบและประสานงานกับโรงพิมพ์ในการ 
จัดทำสูจิบัตร เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
7.2 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการและเลขานุการ

8. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียนและแจกชุดครูยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าที่ รับลงทะเบียน พร้อมทั้งแจก 
ชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน ครูลงซื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินและแจกบัตรให้นักเรียน ณ ลานสงบวิถี และลานหัต 
ถาพิภพ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์ภูมิ แพทย์คดี ประธานกรรมการ
8.2 ครูอัจฉรีย์ บุญเรือง รองประธานกรรมการ
8.3 ครูประจำขั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ

(หลักสูตรปกติและ 8?)
8.4 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการฝายรับคืนซดครุยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าท่ี รับคืนและตรวจสภาพ ความเรียบร้อยของชุด 
ครุยและเหรียญตราโรงเรียน และครูลงซื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินแล้วส่งคืนบัตรให้นักเรียน ณ บริเวณโรงอาหาร 
ประกอบด้วย

9.1 ครูภาณุมาศ ทองย้อย
9.2 มาสเตอร์ทศพล โฆษิตพล
9.3 ครูประจำขั้นระดับขั้นมัธยมคืกษาปีที่ 5 /1-5/8
9.4 ครูนิตยา บุญดัน

10. คณะกรรมการฝายพิธีกร พิธีการ และอ่านรายซื่อนักเรียน มีหน้าที่ ดำเนินรายการตามกำหนดการและอ่าน 
รายซื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น /  วุฒิบัตร ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ

10.1 ครูณิฐซยา พอพิน ประธานกรรมการ
10.2 ครูซฎาพร สมนาม รองประธานกรรมการ
10.3 มาสเตอร์กีติศักด จันกัน กรรมการ
10.4 ครูสุขาวดี ยั่งยืน กรรมการ
10.5 ครูนงลักษณ์ ดำไทย กรรมการ
10.6 ครูทัศนีย์พร สุขโขติ กรรมการและเลขานุการ

11. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมเกียรติบัตร /  วุฒิบัตร มีหน้าที่ จัดเตรียมและตรวจเข็ค ความถูกต้องเรียบร้อยของ 
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร แจกให้นักเรียนก่อนวันรับจริง และเตรียมแฟ้มวุฒิบัตร เพื่อให้ประธานแจกในพิธี ประกอบด้วย

11.1 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว ประธานกรรมการ
11.2 ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ รองประธานกรรมการ
11.3 ครูวิชุดา งามแว่น กรรมการ
11.4 ครูกฤตยา ทิพย์เกสร กรรมการ
11.5 มาสเตอร์กุลภาค วิชาอัครวิทย์ กรรมการ
11.6. มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
11.7 มาสเตอร์เอนก โขคศิริวุฒิกุล กรรมการ
11.8 ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ กรรมการ
11.9 ครูซนิดา ไชยชนะ กรรมการ
11.10 ครูอริญขย์ ขัยปริพรรห์ กรรมการ
11.11 ครู่วีริสา หิรัญไพศาล กรรมการ
11.12 ครูประภาศรี ทาชุน กรรมการและเลขานุการ
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12. คณ ะกรรมการฝายจ ัด เตร ียมความพ ร้อมและซ ักซ ้อมน ักเร ียนท ี่เข ้าร ับว ุฒ ิบ ัตรและเก ียรต ิบ ัตร มีหน้าที่ 
จัดนักเรียนเข้าสู่พิธีการ ซักซ้อมทำความเข้าใจการเข้ารับเกียรติบัตร /  วุฒิบัตร ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์กิติศักดิ้ จันกัน ประธานกรรมการ
12.2 ครูสุขาวดี ยั่งยืน รองประธานกรรมการ
12.3 ครูนัยน์ปพร เพิ่มฉลาด กรรมการ
12.4 ครูซนิดา ไขยขนะ กรรมการ
12.5 มาสเตอร์เอนก โซคคิริ'วุฒิกุล กรรมการ
12.6 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒนํ กรรมการ
12.7 มาสเตอร์ศุภกิ'จ สุบินมิตร์ กรรมการ
12.8 ครูอริญขย์ ขัยปริพรรห์ กรรมการ
12.9 มาสเตอร์ปิยะ ไซยอ้าย กรรมการ
12.10 ครู่วีรีสา หิรัญไพศาล กรรมการ
12.11 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการ
12.12 ครูประจำขั้นระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /1-6/8 กรรมการ
12.13 ครูซฎาพร สมนาม กรรมการและเลขานุการ

13. คณะกรรมการฝายจัดนักเรียนเข้านั่งประจำที่ มีหน้าที่ เรียกแถวนักเรียน จัดนักเรียนเข้านั่งประจำที่ ตรวจเช็ค 
ความเร ียบร้อย เครื่องแต่งกาย ทรงผมนักเรียน ประจำแถวที่รับผิดซอบ ณ บริเวณใต้อาคารเซราพิน ใต้อาคาร
อัลเบิร์ต และหอประชุม รบ 1๐ร0[วเา ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์จรัญ แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์นะโรดม อินทะบิน รองประธานกรรมการ
13.3 มาสเตอร์ปียะ ใขยอ้าย กรรมการ
13.4 มาสเตอร์ปริญญากร กุศล กรรมการ
13.5 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
13.6 ครูประจำขั้นระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /1-6/8 กรรมการ
13.7 มาสเตอร์เมธาสิทธี้ สุขประซาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

14. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมชุดครุย มีหน้าที่ กำหนดขนาดชุดครุยให้กับนักเรียน ดูแลการติดฟ้ายซื่อนักเรียน 
บนไม้แขวนเสื้อ และดูแลการจัดเรียงชุดครุยตามลำดับเลขที่และห้องเรียน แล้วนำมาเก็บไว้ ณ ห้องประชุมเซราพิน 
(ห้องโสตฯ 1) ภายในเย็นของวันศุกร์ ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย

14.1 ครูทัศนีย์พร สุข,โขติ ประธานกรรมการ
14.2 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร รองประธานกรรมการ
14.3 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
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14.4 ครูประจำชั้นระดับซั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 /1-6 /8  กรรมการ
14.5 ครูประภาศรี ทาขุน กรรมการและเลขานุการ

15. คณะกรรมการฝายเก็บคืนขุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน มีหน้าที่ ดูแลประสานงานการรับขุดครุยและเหรียญ 
ตราโรงเรียนร่วมกับคณะครู ม.4 และตรวจเช็ค ประเมินค่าเสียหายหลังจากการรับมอบคืนขุดครุย พร้อมทั้งจัดเก็บขุด 
ครุยและเหรียญตราโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประกอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ประธานกรรมการ
15.2 ครูรสรีนทร์ รตนประภา รองประธานกรรมการ
15.3 มาสเตอร์ราวีพัขร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
15.4 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

16. คณะกรรมการฝ่ายต ้อนรับผ้ปกครองและแจกสจิบัตร มีหน้าที่ แจกสจิบัตรให้ผ้ปกครอง ต้อนรับ และเขิณ
ผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่ตามที่จัดไว้ให้ ณ หอประขุม รบ } ๐56เวแ ประกอบด้วย

16.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต ประธานกรรมการ
16.2 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธานกรรมการ
16.3 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
16.4 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
16.5 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
16.6 ครูสิทธิรักษ์ ใขยวุฒิ กรรมการ
16.7 ครูรัขนี ขำนาญรบ กรรมการ
16.8 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการและเลขานุการ

17. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับแขกผ้มีเกียรติ มีหน้าท่ี ต้อนรับแขกผ้มีเกียรติ เชิญแขกผ้มีเกียรติเข้าน่ังประจำที่ตามที่
จัดไว้ให้ ณ หอประขุม รบ า๐56เวเา ประ กอบด้วย

17.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
17.2 มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ รองประธานกรรมการ
17.3 ครูดารีษา แสงสินธ์ กรรมการ
17.4 มาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
17.5 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน กรรมการ
17.6 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต กรรมการ
17.7 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการและเลขานุการ

1, ชุ' ^  ‘ะ* V  * 3  0/ แ 1 V  V  ๙^ 2̂ ^ ^ ๘* ^18. คณะกรรมการฝายโลดฯ บันทึกภาพ บันทึกวีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุม
ระบบเสียง บันทึกวีดิทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดพิธี ประกอบด้วย

18.1 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
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18.2 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ รองประธานกรรมการ
18.3 มาสเตอร์อภิขาติ ใจอินผล กรรมการ
18.4 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
18.5 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
18.6 มาสเตอร์สุรขัย แสนทอน กรรมการและเลขานุการ

19. คณะกรรมการฝายจ ัดทำหน ังส ือเช ิญแขกผ ู้ม ีเก ียรต ิ มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญแขกผู้ม ีเก ียรติมาร่วมพิธีฯ 
ประกอบด้วย

19.1 ครูกฤติมา ทิพวัง ประธานกรรมการ
19.2 ครูนงลักษณ์ คำใทย กรรมการและเลขานุการ

20. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอาหาร-นํ้าด ื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องรับรอง 
หอประขุม 51. } ๐56|วเา บริการนํ้าดื่มแก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ณ บริเวณโรงอาหาร และอาหารเข้า-อาหาร 
กลางวันแก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

20.1 ครูขนกกร ไขยวงค์คำ ประธานกรรมการ
20.2 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ รองประธานกรรมการ
20.3 พนักงานโภขนาการ กรรมการ

21. คณ ะกรรมการจ ัดเตร ียมสถานท ี่และตกแต ่งเวท ี มีหน้าที่ จ ัดทำป ๋ายข ้อความ ตกแต่งเวที จัดซุ้มดอกไม้
พานดอกไม้ พานธูปเทียน และเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก ้าอ ี้ บริเวณพิธีให้เพ ียงพอและเรียบร้อย ซุ้มแสดงความยินดี 
สำหรับการบันทึกภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง และจัดบอร์ดนักเรียนที่ได้รับโล่ ประกอบด้วย

21.1 มาสเตอร์มงคลศักดื่ ใหม่จันทร์แดง ประธานกรรมการ
21.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ รองประธานกรรมการ
21.3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
21.4 คณะครระดับชั้น ม.3 กรรมการ
21.5 นักการของโรงเรียน กรรมการ
21.6 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ

22. คณะกรรมการฝายจัดทำของที่ระลึก มีหน้าที่ จัดทำของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มา 
ร่วมงาน ประกอบด้วย

22.1 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร ประธานกรรมการ
22.2 ครูศคิน ดาวดี รองประซานกรรมการ
22.3 ครูสำจวน รัตนบุรี กรรมการ
22.4 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
22.5 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการและเลขานุการ
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23. คณะกรรมการฝายจำหน่ายของที่ระลึก มีหน้าที่ จำหน่ายของที่ระลึกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมงาน
ประกอบด้วย

23.1 ครูสุพรรณี สายนำทาน ประธานกรรมการ
23.2 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล รองประธานกรรมการ
23.3 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการ
23.4 ครูพรนับพรรณ บินตี กรรมการ
23.5 ครูโนริโกะ โอซิ กรรมการ
23.6 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม กรรมการ
23.7 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ
23.8 มาสเตอร์ณัฐพล ปาระมีธง กรรมการ
23.9 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
23.10 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
23.11 ครูภูริ'ซา จันทร์ตี กรรมการ
23.12 มาสเตอร์พิรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
23.13 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ
23.14 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการและเลขานุการ

24. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมขบวนแห่ มีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนเพื่อถือไม้กางเขน และ
นำประธานในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธี ฯ ประกอบด้วย

24.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒนํ ฉัตรบรรยงค์ ประธานกรรมการ
24.2 ตัวแทนนักเรียนคาทอลิก กรรมการ
24.3 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการและเลขานุการ

25. คณะกรรมการฝายเตรียมขบวนธง มีหน้าที่ ประสาน จัดเตรียมนักเรียนพร้อมธงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไปยืน 
เข้าแถวถือธง รับประธานในพิธีบนหอประขุม 51:. } 056เวเ-า และจัดเตรียมนักเรียนถือธงเกียรติยศ เพื่อให้นักเรียน
ข้ัน ม.6 ลอดซุ้มบริเวณด้านล่างหอประขุม รบ ]๐56[วแ ประกอบด้วย

25.1 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม ประธานกรรมการ
25.2 มาสเตอร์ธัขธาริน หมวกทอง กรรมการและเลขานุการ

26. คณะกรรมการฝายเตรียมวงดุร ิยางค์-วงประสานเลึยง มีหน้าที่ จัดเตรียมความพร้อมในการนำวงร่วมบรรเลง 
ตลอดพิธี โดยประสานงานกับฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย

26.1 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์ ประธานกรรมการ
26.2 มาสเตอร์พศิษฐ์ โภคินรัฒนศิษฐ์ รองประธานกรรมการ
26.3 มาสเตอร์อัสนี บกน้อย กรรมการ
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26.4 นักเรียนวงดุริยางค์-วงประสานเสียง กรรมการ
26.5 มาสเตอร์ณัฐวัฒนั ซนะศึก กรรมการและเลขานุการ

27. คณะกรรมการฝายพยาบาล มีหน้าที่ จัดเตรียมยาสามัญ และบริการให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ที่ต้องการความซ่วยเหลือด้านการพยาบาล ประกอบด้วย

27.1 ครูพวงไพร สายสกล ประธานกรรมการ
27.2 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการและเลขานุการ

28. คณะกรรมการฝายประเมินกิจกรรม มีหน้าที่ สร้างแบบประเมินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน 
กิจกรรม ประกอบด้วย

28.1 ครูธีริศรา ดำสิทธี ประธานกรรมการ
28.2 ครูจิดาภา ชัยสงคราม รองประธานกรรมการ
28.3 ครูนงลักษณ์ ดำไทย กรรมการ
28.4 ครูอรุณี มงคล กรรมการและเลขานุการ

29 . คณ ะกรรม การฝ ายด ูแลค วาม เร ียบ ร ้อย  มีหน้าที่ ด ูแลความเร ียบร ้อยด ้าน จราจร ร ักษาความปลอดภ ัย
อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย

29.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
29.2 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ รองประธานกรรมการ
29.3 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ
29.4 มาสเตอร์นเรนทร์ฤทธี้ ต๊ะด้องใจ กรรมการ
29.5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ
29.6 มาสเตอร์'นิ-รันดร์พงค์ ลากตา กรรมการและเลขานุการ

30. คณะกรรมการฝายทำแฟ้มสรุปงาน มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำแฟ้มสรุปงาน และนำส่งประธาน
ดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย

30.1 ครูนงลักษณ์ คำไทย ประธานกรรมการ
30.2 มาสเตอร์อรรถกร มัขณันติกสมัย รองประธานกรรมการ
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดขอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ 

กำหนดไว้
ส่ัง ณ วันท่ี ^  เดือน มกราคม พุทธศักราช 2563

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงค์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


