
 

 

 

 

 
 

ค ำสั่ง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที่  108 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2563 
------------------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ก าหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์ที่ 5 มีนำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุม St. Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
เพื่อให้พิธีดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติพิธีมอบวุฒิบัตร 

1.1 กำรลงเวลำท ำงำน  

คณะครูระดับชั้น / ฝ่ำย 
ลงเวลำท ำงำน 

เวลำมำ เวลำกลับ 
คณะครูระดับชั้น ม.6 และคณะครูสนับสนุน ชั้น ม.6 ก่อน 06.00 น. ตามเวลาปกต ิ
คณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ก่อน 07.50 น. ตามเวลาปกต ิ

 

 1.2 กำรแต่งกำย 
คณะครูระดับชั้น / ฝ่ำย กำรแต่งกำย 

* คณะครูร่วมบริหาร  
* คณะครูระดับชั้น ม.4–ม. 6  
* คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับภาคพิธีการ 
บนหอประชุม St. Joseph   

* ครูชำย   
สวมชุดท างานวนัจันทร์ และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
 * ครูหญิง  
สวมชุดท างานวนัจันทร์และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 

ครูสนับสนุน ชั้น ม.6 และคณะกรรมการฝ่ายอื่นๆ   เสื้อ Sports Day’63 (ปกเสื้อสนี้ าเงิน) กางเกงสีด าทรงสุภาพ 
  

  1.3 กำรลงทะเบียนรับชุดครุย 
  - ครูสนับสนุน ระดับชั้น ม.6 รับลงทะเบียนนักเรียน ม.6 พร้อมทั้งแจกชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน และ
แจกบัตรแทนใบเสร็จรับเงิน ในวันศุกรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 06.00–07.00 น. ณ ใต้อาคาร St.Mary 
 1.4 กำรคืนชุดครุยและเหรียญตรำโรงเรียน 
  - ครูสนับสนุน ระดับชั้น ม.6 รับคืนชุดครุยและเหรียญตราโรงเรียน เวลา 11.00  – 12.30 น. ณ ใต้อาคาร 
St.Mary 
  1.5 กำรแต่งกำยของนักเรียนระดับชั้น ม. 6 

- นักเรียนชำย ตัดผมรองทรงสูง ไม่ย้อมสีผม สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ติดกระดุมคอปกเสื้อ ผูกเนคไท            
สีแดง กางเกงขายาวทรงสุภาพสีด า เข็มขัดของโรงเรียน ถุงเท้าสีด า รองเท้าหนังสีด าของโรงเรียน สวมครุยทับ 

- นักเรียนหญิง รวบผม ผูกโบสีขาวให้เรียบร้อย ไม่ย้อมสีผม สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมของ
โรงเรียนที่คอปกเสื้อ  กระโปรงสีด า (ยาวระดับเข่า) เข็มขัดของโรงเรียน  สวมรองเท้า หุ้มส้นสีด า ไม่มีลวดลาย                      
(สูงไม่เกิน 2 นิ้ว) สวมครุยทับ 

- นักเรียนชำยและนักเรียนหญิง ต้องไม่สวมเครื่องประดับใด ๆ อาทิ ตุ้มหู แหวน ก าไล สายรัดข้อมือ               
เป็นต้น 
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 1.6 กำรถ่ำยรูปหมู่และกำรเดนิแถวขึ้นหอประชุม St. Joseph ของนักเรียนระดับชัน้ ม. 6 
  - การถ่ายรูปหมู่  เวลา 07.00 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนชาย-หญิง บริเวณหน้าเวทีลานจามจุรี                
เข้าแถวเรียงตามล าดับช่วงความสูง-ต่ า ตามป้ายความสูงที่ก าหนด   
  - การเดินแถวขึ้นหอประชุม เวลา 08.15 น. คณะครู ม.6 จัดแถวนักเรียนดีเด่น บริเวณใต้อาคารเซราฟิน 
และนักเรียนรับวุฒิบัตร บริเวณใต้อาคารอัลเบิร์ต เพื่อแจกบัตรคิวและน านักเรียนเดินแถวขึ้นหอประชุม St. Joseph  
 

 1.7 กำรต้อนรับแขกรับเชิญ 
- คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและคณะครูผู้ร่วมบริหาร ร่วมกันต้อนรับผู้ปกครอง ณ ห้องรับรองบน

หอประชุม St. Joseph    
 

2. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ อ านวยการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ แก่กรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1   ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ ์  ผู้อ านวยการ 
2.2   ภราดาวิทยา   เทพกอม   รองผู้อ านวยการ 
2.3   คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ดูแลและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่การเตรียมงานจน
เสร็จพิธี ประกอบด้วย 

3.1  ครูนงลักษณ์   ค าไทย   ประธานกรรมการ 
3.2  มาสเตอร์อรรถกร  มัชณันติกสมัย  รองประธาน  
3.3  ครูศศิธร    ตันดุ   กรรมการ 
3.4  ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
3.5  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  กรรมการ 
3.6  ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  กรรมการ 
3.7  มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต   กรรมการ 
3.8  ครูธีริศรา   ค าสิทธิ์   กรรมการ 
3.9  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   กรรมการ 
3.10 มาสเตอร์กิติศักดิ์  จันกัน   กรรมการ 
3.11 มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย์  กรรมการ 

 

3.12 ครูทัศนีย์พร   สุขโชติ   กรรมการ 
3.13 มาสเตอร์ประสงค์  สุทา   กรรมการ 
3.14 มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการ 
3.15 ครูกฤติมา   ทิพวัง   กรรมการ 
3.16 ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  กรรมการ 
3.17 มาสเตอร์มงคลศักดิ์  ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ 

 

3.18 ครูเจริญศร ี   ศรีจันทร์ดร  กรรมการ 
3.19 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์  กรรมการ 
3.20 ครูพวงไพร   สายสกล   กรรมการ 
3.21 มาสเตอร์พชร  ชัยสงคราม  กรรมการ 
3.22 ครูกรรณิการ ์  ใจแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ รับผิดชอบการจัดสรรงบประมาณ จัดท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย พร้อมสรุปส่ง
คณะกรรมการด าเนินงาน รับช าระเงินค่าเช่า ค่าประกันชุดครุย พิมพ์บัตรแทนใบเสร็จรับเงินค่าเทอม และคืนเงินค่าประกัน              
ชุดครุย และแจกของที่ระลึกแก่นักเรียน ชั้น ม.6 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ใต้อาคาร St.Mary
ประกอบด้วย  

4.1  ครูศศิธร    ตันดุ    ประธานกรรมการ 
4.2   มาสเตอร์สรพงษ ์  สมธรรม   รองประธาน  (ม.6/1) 
4.3   ครูเกษรินทร์   กะณะ   กรรมการ (ม.6/2) 
4.4   ครูสุภาวด ี   ณ นคร   กรรมการ (ม.6/3)  
4.5   มาสเตอร์นันทจักร์  มีชัย   กรรมการ (ม.6/4) 
4.6  ครูฤทัยวรรณ  พิบูลย ์   กรรมการ (ม.6/5) 
4.7   มาสเตอร์สงกรานต ์  ไชยวิวฒัมงคล  กรรมการ (ม.6/6) 
4.8   ครูมยุรี   ท าทอง   กรรมการ (ม.6/7) 
4.9   ครูญาดา   กะราม   กรรมการ (ม.6/8) 
4.10 ครูวรพิชชา   ยาวงค ์   กรรมการ (ม.6/9) 
4.11 มาสเตอร์ธีระพงษ ์  มณีวรรณ  กรรมการ (ม.6/10) 
4.12 ครูโนริโกะ    โอชิ   กรรมการ (ม.6/11) 
4.13 ครูจิตทิวา   หมื่นแสน  กรรมการและเลขานุการ (ม.6/A-B) 

 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือกนักเรียนดีเด่น มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นตามเกณฑ์ ที่ก าหนดในแต่ละประเภท 
ประกอบด้วย 

5.1  ครูนงลักษณ ์  ค าไทย   ประธานกรรมการ 
5.2  มาสเตอร์อรรถกร  มัชณันติกสมัย  รองประธาน  
5.3  ครูกฤตยา   ทิพย์เกสร  กรรมการ 
5.4  ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
5.5  มาสเตอร์กุลภาค  วิชาอัครวิทย ์  กรรมการ 
5.6  ครูประจ าชัน้ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/B   กรรมการ 
5.7  ครูสุชาวด ี   ยั่งยืน   กรรมการและเลขานุการ  
 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดพิมพ์เกียรติบัตร / วุฒิบัตร  มีหน้าที่ ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของวุฒิบัตร เกียรติบัตร 
จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรและนักเรียนดีเด่นทุกประเภทให้ถูกต้อง ประกอบด้วย 

6.1  ครูวิชุดา   งามแว่น   ประธานกรรมการ 
6.2  มาสเตอร์กุลภาค  วิชา   รองประธาน  
6.3 มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
6.4  ครูนงลักษณ ์  ค าไทย   กรรมการและเลขานุการ  
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำสูจิบัตร มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์ ออกแบบและประสานงานกับโรงพิมพ์ในการ                       
จัดท าสูจิบัตร เพื่อแจกให้ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย 

7.1  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ 
7.2  ครูนงลักษณ์    ค าไทย     กรรมการและเลขานุการ 
 
 



-4- 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน แจกชุดครุย เหรียญตรำโรงเรียน และรับคืนชุดครุย เหรียญตรำโรงเรียน มีหน้าที่  
- รับลงทะเบียน พร้อมทั้งแจกชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน ครูลงชื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินแล้วแจกบัตรให้แก่นักเรียน ม.6    
  ในวันศุกรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 06.00-07.00 น. ณ ใต้อาคาร St.Mary  
- รับคืน ตรวจสภาพความเรียบร้อยของชุดครุย เหรียญตราโรงเรียน ครูลงชื่อในบัตรแทนใบเสร็จรับเงินแล้วส่งบัตรคืนให้ 
  แก่นักเรียน ม.6 ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ใต้อาคาร St.Mary ประกอบด้วย  

8.1  ครูเจริญศรี   ศรีจันทร์ดร  ประธานกรรมการ 
8.2  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   รองประธาน  
8.3  มาสเตอร์สมชาย  นิพาพนัธ ์  กรรมการ ม.6/1 
8.4  ครูกฤติมา   ทิพวัง   กรรมการ ม.6/2 
8.5  ครูนงนภัส   สมณะ   กรรมการ ม.6/3 
8.6  ครูสุทธิฉันท ์   ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการ ม.6/4  
8.7  ครูพิมพ์ลภัส   จันทร์ต๊ะ   กรรมการ ม.6/5 
8.8  มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร ์  กันมะโน   กรรมการ ม.6/6 
8.9  มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญ ู  กรรมการ ม.6/7 
8.10 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์  ลากตา   กรรมการ ม.6/8 
8.11 ครูพุทธชาติ   โอคอนเนอร์  กรรมการ ม.6/9 
8.12 ครูชนกกร   ไชยวงศ์ค า  กรรมการ ม.6/10 
8.13 ครูเดือนเพ็ญ   ตากันทะ   กรรมการ ม.6/11 
8.14 ครูภูริชา   จันทร์ด ี   กรรมการ ม.6/A-B 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร พิธีกำร และอ่ำนรำยชื่อนักเรียน มีหน้าที่ ด าเนินรายการตามก าหนดการและอ่านรายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น / วุฒิบัตร ประกอบด้วย 
 9.1 มาสเตอร์กิติศักดิ์  จันกัน   ประธานกรรมการ  
 9.2 ครูณัฐชยา   พอพิน   รองประธาน  
  9.3 ครูชฎาพร   สมนาม   กรรมการ 
 9.4 ครูสุภาพร   กาวิน   กรรมการ 
 9.5 ครูสุชาวดี   ยั่งยืน   กรรมการ 
 9.6 มาสเตอร์ฐานกร  เทรเวส   กรรมการ 
 9.7 ครูทัศนีย์พร    สุขโชติ   กรรมการและเลขานุการ  
 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเกียรติบัตร / วุฒิบัตร  มีหน้าที่ จัดเตรียมและตรวจเช็ค ความถูกต้องเรียบร้อยของเกียรติ
บัตร / วุฒิบัตร แจกให้นักเรียนก่อนวันรับจริง และเตรียมแฟ้มวุฒิบัตร เพื่อให้ประธานแจกในพิธี ประกอบด้วย 

10.1  ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว   ประธานกรรมการ 
10.2  ครูสุชาวด ี   ยั่งยืน   รองประธาน  
10.3   มาสเตอร์ธีร์  เอ่ียมธนาวัฒน ์  กรรมการ 
10.4   ครูสุภาพร   กาวิน   กรรมการ 
10.5   มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
10.6   ครูรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ  กรรมการ 
10.7   มาสเตอร์กุลภาค  วิชาอัครวิทย ์  กรรมการ 
10.8   ครูทัศนีย์พร   สุขโชต ิ   กรรมการ 
10.9   มาสเตอร์ฐานกร  เทรเวส   กรรมการ 
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10.10 มาสเตอร์ปริญญากร  กุศล   กรรมการ 
10.11 ครูชฎาพร   สมนาม   กรรมการ 
10.12 ครูกฤตยา   ทิพย์เกสร  กรรมการ 
10.13 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
10.14 ครูประภาศรี  ทาขุน   กรรมการ 
10.15 มาสเตอร์นะโรดม  อินต๊ะปนั  กรรมการ 
10.16 ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
10.17 มาสเตอร์กิติศักดิ์   จันกัน   กรรมการ 
10.18  มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ ่  กรรมการ 
10.19 มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  กรรมการ 
10.20  ครูดาราภรณ์  เกิดนพคุณ  กรรมการ 
10.21 มาสเตอร์ศุภกิจ   สุบินมิตร์   กรรมการ 
10.22 ครูกมลชนก  พิณชัย      กรรมการและเลขานุการ 
 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมควำมพร้อมและซักซ้อมนักเรียนที่เข้ำรับวุฒิบัตรและเกียรติบัตร มีหน้าที่ จัดนักเรียนเข้าสู่
พิธีการ ซักซ้อมท าความเข้าใจการเข้ารับเกียรติบัตร / วุฒิบัตร ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 07.45 - 15.00 น.             
ณ หอประชุม St.Joseph ประกอบด้วย 

11.1  มาสเตอร์กิติศักดิ์   จันกัน   ประธานกรรมการ 
11.2  ครูชฎาพร   สมนาม   รองประธาน  
11.3   มาสเตอร์ธัชธาริน  หมวกทอง  กรรมการ 
11.4   ครูดวงมณี   ค าป่าแลว  กรรมการ 
11.5   ครูสุชาวดี   ยั่งยืน   กรรมการ 
11.6   มาสเตอร์ธีร์  เอ่ียมธนาวัฒน ์  กรรมการ 
11.7   ครูสุภาพร   กาวิน   กรรมการ 
11.8   มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
11.9   ครูรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ  กรรมการ 
11.10 มาสเตอร์กุลภาค  วิชาอัครวิทย ์  กรรมการ 
11.11 ครูทัศนีย์พร   สุขโชต ิ   กรรมการ 
11.12  มาสเตอร์ฐานกร  เทรเวส   กรรมการ 
11.13 มาสเตอร์ปริญญากร  กุศล   กรรมการ 
11.14 ครูกฤตยา   ทิพย์เกสร  กรรมการ 
11.15 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
11.16 ครูประภาศรี  ทาขุน   กรรมการ 
11.17 มาสเตอร์นะโรดม  อินต๊ะปนั  กรรมการ 
11.18 ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
11.19  มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ ่  กรรมการ 
11.20 มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  กรรมการ 
11.21  ครูดาราภรณ์  เกิดนพคุณ  กรรมการ 
11.22 มาสเตอร์ศุภกิจ   สุบินมิตร์   กรรมการ 
11.23 ครูกมลชนก  พิณชัย      กรรมการ 
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11.24 ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว   กรรมการ 
10.25 ครูอริญชย์   ชัยปริพรรห์  กรรมการ 
10.26 มาสเตอร์อรรถกร  มัชณันติกสมัย  กรรมการและเลขานุการ 
 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนักเรียนเข้ำนั่งประจ ำที่ มีหน้าที่ เรียกแถวนักเรียน จัดนักเรียนเข้านั่งประจ าที่ ตรวจเช็คความ
เรียบร้อย เครื่องแต่งกาย  ทรงผมนักเรียน ประจ าแถวที่รับผิดชอบ ณ บริเวณใต้อาคารเซราฟิน ใต้อาคารอัลเบิร์ต                    
และหอประชุม St. Joseph ประกอบด้วย    

12.1  มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย์  ประธานกรรมการ  
12.2   มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  รองประธาน  
12.3   ครูสุชาวดี   ยั่งยืน   กรรมการ 
12.4   มาสเตอร์ธีร์  เอ่ียมธนาวัฒน ์  กรรมการ 
12.5   ครูสุภาพร   กาวิน   กรรมการ 
12.6   ครูรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ  กรรมการ 
12.7   มาสเตอร์กุลภาค  วิชาอัครวิทย ์  กรรมการ 
12.8   ครูทัศนีย์พร   สุขโชต ิ   กรรมการ 
12.9   มาสเตอร์ฐานกร  เทรเวส   กรรมการ 
12.10 มาสเตอร์ปริญญากร  กุศล   กรรมการ 
12.11 ครูชฎาพร   สมนาม   กรรมการ 
12.12 ครูกฤตยา   ทิพย์เกสร  กรรมการ 
12.13 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
12.14 ครูประภาศรี  ทาขุน   กรรมการ 
12.15 มาสเตอร์นะโรดม  อินทะปนั  กรรมการ 
12.16 ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
12.17 มาสเตอร์กิติศักดิ์   จันกัน   กรรมการ 
12.18  มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ ่  กรรมการ 
12.19  ครูดาราภรณ์  เกิดนพคุณ  กรรมการ 
12.20 ครูกมลชนก  พิณชัย      กรรมการ 
12.21 ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว   กรรมการ 
 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมชุดครุย มีหน้าที่ ก าหนดขนาดชุดครุยให้กับนักเรียน ดูแลการติดป้ายชื่อนักเรียนบนไม้
แขวนเสื้อ และดูแลการจัดเรียงชุดครุยตามล าดับเลขที่และห้องเรียน แล้วน ามาเก็บไว้ ณ ห้องประชุมเซราฟิน (ห้องโสตฯ 1)  
ภายในเย็นของวันพฤหัสบดีที่  4  มีนาคม  2564  ประกอบด้วย 

13.1  ครูกฤตยา   ทิพย์เกษร  ประธานกรรมการ 
13.2  ครูทัศนีย์พร   สุขโชต ิ   รองประธาน   
13.3  ครูสุชาวด ี   ยั่งยืน   กรรมการ 
13.4   มาสเตอร์ธีร์  เอ่ียมธนาวัฒน ์  กรรมการ 
13.5   ครูสุภาพร   กาวิน   กรรมการ 
13.6   มาสเตอร์จรัญ  แสงอาทิตย ์  กรรมการ 
13.7   ครูรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ  กรรมการ 
13.8   มาสเตอร์กุลภาค  วิชาอัครวิทย ์  กรรมการ 
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13.9   มาสเตอร์ฐานกร  เทรเวส   กรรมการ 
13.10 มาสเตอร์ปริญญากร  กุศล   กรรมการ 
13.11 ครูชฎาพร   สมนาม   กรรมการ 
13.12 มาสเตอร์ณัฐพงษ์  เมตตา   กรรมการ 
13.13 ครูประภาศรี  ทาขุน   กรรมการ 
13.14 มาสเตอร์นะโรดม  อินต๊ะปนั  กรรมการ 
13.15 ครูวิชุดา   งามแว่น   กรรมการ 
13.16 มาสเตอร์กิติศักดิ์   จันกัน   กรรมการ 
13.17  มาสเตอร์สมยุทธ  โยธาใหญ ่  กรรมการ 
13.18 มาสเตอร์สุรเชษฐ์  เหล่าจันตา  กรรมการ 
13.19  ครูดาราภรณ์  เกิดนพคุณ  กรรมการ 
13.20 มาสเตอร์ศุภกิจ   สุบินมิตร์   กรรมการ 
13.21 ครูกมลชนก  พิณชัย      กรรมการ 
13.22 ครูกรรณิการ์  ใจแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยเก็บคืนชุดครุยและเหรียญตรำโรงเรียน มีหน้าที่ ดูแลประสานงานการรับชุดครุยและเหรียญตรา
โรงเรียนร่วมกับคณธครู ม.4 และตรวจเช็ค ประเมินค่าเสียหายหลังจากการรับมอบคืนชุดครุย พร้อมทั้งจัดเก็บชุดครุยและ
เหรียญตราโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นพิธี  ประกอบด้วย 

14.1  มาสเตอร์ประสงค ์  สุทา   ประธานกรรมการ 
14.2  ครูกมลวรรณ  ทะนนั    รองประธาน  
14.3  มาสเตอร์ราวีพัชร ์  ภัทราธนทรัพย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

15. คณะกรรมกำรฝ่ำยแจกสูจิบัตร มีหน้าที่ แจกสูจิบัตรให้นักเรียน ณ หอประชุม St. Joseph ประกอบด้วย   
15.1  ครูจิดาภา   ชัยสงคราม      ประธานกรรมการ 
15.2  ครูภวดี   ศรีใจ   รองประธาน  
15.3   ครูเยาวลักษณ์  เลิศฐิติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

16. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ มีหน้าที่ ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้านั่งประจ าที่ตามที่จัดไว้
ให้ ณ หอประชุม St. Joseph ประกอบด้วย  

16.1  มาสเตอร์สุวรรณ  อินทรชิต   ประธานกรรมการ 
16.2  มาสเตอร์ไชยวฒัน ์  บุญเลิศ   รองประธาน  
16.3   มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   กรรมการ 
16.4  ครูดาริษา   แสงสินธุ ์  กรรมการ 
16.5  มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล  กรรมการ 
16.6  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 
16.7  ครูดวงมณี   ค าป่าแลว  กรรมการและเลขานุการ 
 

17. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตฯ บันทึกภำพ บันทึกวีดีทัศน์ และประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมระบบ
เสียง บันทึกวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่งตลอดพิธี ประกอบด้วย 

17.1  มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ 
17.2  มาสเตอร์สุพจน ์  เทียมยศ   รองประธาน  
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17.3  มาสเตอร์อภิชาต ิ  ใจอินผล   กรรมการ 
17.4   มาสเตอร์รังสรรค์   พรพัฒนา  กรรมการ 
17.5  มาสเตอร์ธราดร  จันทร์แสง  กรรมการ 
17.6  มาสเตอร์สุรชัย  แสนทอน  กรรมการและเลขานุการ 
 

18. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย   
18.1  ครูกฤติมา   ทิพวัง   ประธานกรรมการ 
18.2  ครูนงลักษณ์  ค าไทย    กรรมการและเลขานุการ 
 

19. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร-น้ ำดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างส าหรับแขกผู้มี เกียรติ ณ ห้องรับรอง 
หอประชุม St. Joseph บริการน้ าดื่มแก่คณะครู และอาหารเช้าแก่คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วย 

19.1  ครูชนกกร   ไชยวงค์ค า  ประธานกรรมการ 
19.2  พนักงานโภชนาการ     กรรมการ 
 

20. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่และตกแต่งเวที มีหน้าที่ จัดท าป้ายข้อความ ตกแต่งเวที พานดอกไม้ พานธูปเทียน และ
เตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี บริเวณพิธีให้เพียงพอและเรียบร้อย และจัดบอร์ดนักเรียนที่ได้รับโล่ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564  
ประกอบด้วย 

20.1  มาสเตอร์มงคลศักดิ์  ใหม่จันทร์แดง  ประธานกรรมการ 
20.2  มาสเตอร์อานนท์  อินนันท ์   รองประธาน  
20.3  ครูเดือนเพ็ญ    ตากันทะ   กรรมการ 
20.4  คณะครูระดับชัน้ ม.3     กรรมการ 
20.5 นักการของโรงเรียน     กรรมการ 
20.6  มาสเตอร์ญาณิน  ศิริไพศาลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ 
 

21. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำของที่ระลึก มีหน้าที่ จัดท าของที่ระลึกเพื่อแจกแกน่ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 
21.1  ครูเจริญศรี   ศรีจันทร์ดร  ประธานกรรมการ 
21.2  ครูศศิน   ดาวด ี   รองประธาน  
21.3  ครูล าจวน   รัตนบุร ี   กรรมการและเลขานุการ 
 

22. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมขบวนแห่ มีหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนเพื่อถือไม้กางเขน และเคร่ืองประกอบพิธีเพื่อน าประธาน
ในพิธีเข้าสู่บริเวณพิธี ฯ ประกอบด้วย 

22.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์  ฉัตรบรรยงค์  ประธานกรรมการ 
22.2  ตัวแทนนักเรียนคาทอลิก    กรรมการ 
22.3 ครูนงลักษณ์  ค าไทย   กรรมการและเลขานุการ 
 

23. คณะกรรมกำรฝ่ำยเตรียมขบวนธง มีหน้าที่ ประสาน จัดเตรียมนักเรียนพร้อมธงโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนไปยืนเข้าแถว
ถือธง รับประธานในพิธีบนหอประชุม St. Joseph และจัดเตรียมนักเรียนถือธงเกียรติยศ เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.6 ลอดซุ้ม
บริเวณด้านล่างหอประชุม St. Joseph ประกอบด้วย 

23.1  มาสเตอร์พชร  ชัยสงคราม  ประธานกรรมการ 
23.2  มาสเตอร์ธัชธาริน   หมวกทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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24. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมนักเรียนชั้น ม.5 ร่วมแสดงควำมยินดี มีหน้าที่ จัดนักเรียนชั้น ม.5 ยืนเรียง 2 แถว เพื่อยืน
แสดงความยินดี ก่อนนักเรียนชั้น ม.6 จะขึ้นรับวุฒิบัตร บริเวณแนวถนนกลาง หลังห้องสมุด ประกอบด้วย 

24.1  ครูรัชนี   ช านาญรบ  ประธานกรรมการ 
24.2  มาสเตอร์ทศพล  โฆษิตพล   รองประธาน  
24.3   คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/AB   กรรมการ 
24.4   ครูภาณุมาศ    ทองย้อย   กรรมการและเลขานุการ 
 

25. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ จัดเตรียมยาสามัญ และบริการให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านการพยาบาล 
           25.1 ครูพวงไพร    สายสกล   ประธานกรรมการและเลขานุการ 
           25.2 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล โรงพยาบาลราชเวท  กรรมการและเลขานุการ 
 

26. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินกิจกรรม มีหน้าที่ สร้างแบบประเมินกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมิน
กิจกรรม ประกอบด้วย 

26.1  ครูธีริศรา   ค าสิทธิ ์   ประธานกรรมการ 
26.2   ครูอรุณี   มงคล   กรรมการ 
26.3  ครูนงลักษณ ์  ค าไทย   กรรมการและเลขานุการ 
 

27. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยด้านจราจร      รักษาความปลอดภัย อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาร่วมพิธี ประกอบด้วย 

27.1  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   ประธานกรรมการ 
27.2 มาสเตอร์ลิขิต  ชูวงศ์   รองประธาน  
27.3   มาสเตอร์สิริโรจน์  ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
27.4  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   กรรมการ  
27.5 มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา   กรรมการและเลขานุการ 
 

28. คณะกรรมกำรฝ่ำยท ำแฟ้มสรุปงำน มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าแฟ้มสรุปงาน และน าส่งประธาน
ด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 1 สัปดาห์ ประกอบด้วย 

28.1  ครูนงลักษณ์  ค าไทย   ประธานกรรมการ  
28.2  มาสเตอร์อรรถกร  มัชณันติกสมัย  รองประธาน  

 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

     สั่ง ณ วันที่  16  เดือน กุมภาพันธ์ พทุธศักราช 2564 
 

 
 

(ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ)์ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ก ำหนดกำร กำรซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
วันพุธที่ 3 มีนำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 07.45 - 15.00 น.  
ณ  หอประชุม St. Joseph  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
 07.45 น. 

 
-นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ ใต้อาคารอัลเบิร์ต  
 (นักเรียนแต่งกายชุดนักศึกษา) 
-ครูนงลักษณ์ ค าไทย หัวหน้าระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ช้ีแจงแนวปฏิบัติ การเข้าแถวเรียงตาม  
 ล าดับความสูง โดยนักเรียนชาย-หญิง จัดแถวเรยีงตามล าดับความสูง ณ หน้าเวทีลานจาม 
-ฝึกซ้อมการจดัแถวเรยีงตามล าดบัขึ้นรับ โดยแยกนักเรียนทีไ่ดร้ับเกียรติบัตร+วุฒิบัตร เข้าแถว 
 ที่ใต้อาคารเซราฟิน  และนักเรียนท่ีได้รับวุฒิบตัร เข้าแถวท่ีใต้อาคารอัลเบริ์ต 
-คณะครู ม.6 ตรวจเช็คช่ือนักเรียนในแถวให้ตรงกับล าดับท่ีขึ้นรับเกยีรติบตัรวุฒิบัตร แล้วส่ง 
 ใบเช็คช่ือท่ี ครูนงลักษณ์ ค าไทย หลังจากเสร็จสิ้นการเช็คช่ือ เพื่อส่งต่อคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
-ตรวจความถูกต้องของเครื่องแต่งกายนักเรียน โดย ม.นะโรดม อินตะปัน, ครูนงลักษณ์ ค าไทย, ครู
กฤตยา ทิพย์เกสร  และคณะครู ม.6 ตรวจทรงผม เล็บมือ เครื่องแต่งกายของนักเรียน ม.6 
-แจกบัตรคิวให้นักเรียนตามล าดับที่น่ัง 
-นักเรียนเดินแถวข้ึนหอประชุม St. Joseph และนั่งประจ าที่ตามล าดับบัตรคิวหมายเลขท่ีนั่ง 

 
 
หัวหน้าระดับ ม.6 
 
คณะครู ม.6 
 
คณะครู ม.6 
 
คณะครู ม.6 
 
คณะครู ม.6 
 

10.00 น. 
– 

15.00 น. 

-ขบวนแห่พร้อม ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   
 ประธานในพิธี  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแขกผู้มเีกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
 (เปิดเพลงมาร์ชมงฟอร์ต/คณะครนูั่งประจ าที่) 
-ขบวนแห่พร้อม ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   
 ประธานในพิธี ขึ้นสู่บนเวที   (เปิดเพลง Fanfare) 
-ประธานในพิธีจุดเทียนถวายสักการะ 
-ครูนงลักษณ์ ค าไทย หัวหน้าระดบัช้ัน ม.6 ประธานด าเนินงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
-ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-นายธนภัทร จันทรัตน์  ประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กล่าวอ าลาสถาบัน 
-พิธีครุสักการ     (ทุกคนยืน) 
-นายอนพัทธ์ ภู่มณี รองประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้แทนนักเรียนน านักเรียน  
 กล่าวค าปฏญิาณตน 
-คุณเศรษฐ์ ชุมศลิป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กลา่วให้ข้อคิดแก่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแกน่ักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-เปิดเพลงสรรเสริญพระบารม ี
-นักเรียนฝึกซ้อมการเดินลงหอประชุม 
-สรุปภาพรวม ข้อเสนอแนะ นัดหมาย 

ม.จิรฐาวัฒน์  
ฉัตรบรรยงค ์
 
 
 
 
ครูนงลักษณ์ ค าไทย 
 
นายธนภัทร จันทรตัน ์
ตัวแทนนักเรียน 
นายอนพัทธ์ ภู่มณ ี
 
 
 
งานวิทยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ก ำหนดกำรพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
วันศุกร์ที ่5 มีนำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 12.30 น.  

ณ  หอประชุม St. Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
 

เวลำ รำยกำร ผู้รับผิดชอบ 
06.00–07.00 น. -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ลงทะเบียนพร้อมรับชุดครยุ, เหรยีญตราโรงเรียนและรับ 

 บัตรแทนใบเสร็จรับเงิน จากครสูนับสนุนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ณ ใต้อาคาร St.Mary 
หัวหน้าระดับ ม.6 
คณะครู ม.6 

07.00-07.45 น. -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าแถวเรียงตามล าดับความสูง-ต่ า ณ หน้าเวทีลานจามจุร ี คณะครู ม.6 
07.45–08.15 น. -นักเรียนช้ัน ม.6 ถ่ายรูปหมูร่่วมกบัผู้อ านวยการ ผู้ร่วมบริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า                   

 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะครูระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ณ สนามวอลเลย์บอล 
ร้านสุเทพ 

08.15–09.00 น. -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่รับเกียรติบตัรเข้าแถวใต้อาคารเซราฟิน และนักเรยีนที่รับ 
 วุฒิบัตร เข้าแถวใต้อาคารอลัเบริต์  
-รับบัตรคิวล าดับที่นั่งและเดินขึ้นหอประชุม St.Joseph นั่งประจ าที่ตามหมายเลขบตัรคิว  
 (เพลง Land of Hope) 

คณะกรรมการฝา่ยจัด
นักเรียนนั่งประจ าที ่

09.00–10.30 น. -ขบวนแห่พร้อม ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
 ประธานในพิธี  คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และแขกผู้มเีกียรติเดินทางมาถึง 
 บริเวณพิธี  (เปิดเพลงมาร์ชมงฟอร์ต/คณะครูนั่งประจ าที่) 
-ขบวนแห่พร้อม ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ประธานในพิธขีึ้นสู่บนเวที   
 (เปิดเพลง Fanfare) 
-ประธานในพิธีจุดเทียนถวายสักการะ 
-ครูนงลักษณ์ ค าไทย หัวหน้าระดบัช้ัน ม.6 ประธานด าเนินงานกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 
-ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-นายธนภัทร จันทรัตน์  ประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กล่าวอ าลาสถาบัน 
-พิธีครุสักการ  (ทุกคนยืน) 
-นายอนพัทธ์ ภู่มณี รองประธานนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผู้แทนนักเรียนน านักเรียน  
 กล่าวค าปฏญิาณตน 
-คุณเศรษฐ์ ชุมศลิป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กลา่วให้ข้อคิดแก่นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแกน่ักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
-เปิดเพลงสรรเสริญพระบารม ี

ม.จิรฐาวัฒน์  
ฉัตรบรรยงค ์
 
 
 
 
ครูนงลักษณ์ ค าไทย 
 
นายธนภัทร จันทรตัน ์
ตัวแทนนักเรียน 
นายอนพัทธ์ ภู่มณ ี
 
 
 
งานวิทยบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่นั่งแขก 
รับเชิญ 
คณะครู 
ม.4-5-6 
ประมำณ 
30  คน 

 
 

 
 

 
 

แผนผังที่นั่ง  
 

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
วันศุกร์ที่ 5 มีนำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 08.00 - 12.30 น.  

ณ หอประชุม St. Joseph โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

 
 
 

 
 
                           นักเรียน  ม. 6  จ ำนวน  275  คน               นักเรียน  ม. 6  จ ำนวน  275  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถวที่  1        เก้าอี้จ านวน   20  ตัว  แถวที่  1        เก้าอี้จ านวน   20  ตัว 
แถวที่  2        เก้าอี้จ านวน   20  ตัว  แถวที่  2        เก้าอี้จ านวน   20  ตัว 
แถวที่  3          แถวที่  3 
แถวที่  4  แถวที่  4 
แถวที่  5  แถวที่  5 
แถวที่  6  แถวที่  6 
แถวที่  7  แถวที่  7 
แถวที่  8  แถวที่  8 
แถวที่  9  แถวที่  9 
แถวที่  10  แถวที่  10 
แถวที่  11  แถวที่  11 
แถวที่  12  แถวที่  12 
แถวที ่ 13  แถวที่  13 
แถวที่  14  แถวที่  14 

                          


