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ค ำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 
ที่  117 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมโอกำสครบรอบ 90 ปี  
กำรก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย  

--------------------------------- 
 
 ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาให้กับเยาวชนมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 
โดยในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีที่ก้าวสู่การก่อตั้งโรงเรียนครบ 90 ปี ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือระลึกถึงบรรพชนที่ร่วมพัฒนาโรงเรียน 
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทั้งของครู นักเรียน และศิษย์เก่า ที่สร้างชื่อเสียงของโรงเรียน 
3. เพ่ือสืบสานการพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

        ในการนี้ เพ่ือให้การจัดงานข้างต้นส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ทางโรงเรี ยนฯ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย และให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 

ประกอบด้วย 
1.1 ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ประธานกรรมการ 
1.2 ภราดา ดร. เศกสรร สกนธวัฒน์  รองประธาน 
1.3 ชมรมครูอาวุโส     กรรมการ 
1.4 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู  กรรมการ 
1.5 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า   กรรมการ 

 
           2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ วางแผน ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1 ภราดาวิทยา  เทพกอม  ประธานกรรมการ 
2.2 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์  รองประธาน 
2.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ทั้ง 2 แผนก กรรมการ 
2.4 มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ   กรรมการและเลขานุการ 
2.5 ครูกาญจนา  ปิยศทิพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะอนุกรรมกำรจัดกิจกรรมวันสถำปนำโรงเรียนครบรอบ 90 ปี มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานผู้ที่

เกี่ยวข้องของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงาน ดังนี้ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เสกวัดน้อย  
เสกรูปปั้นภราดาอันโตนีโอ พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม การคัดเลือก
และมอบรางวัลดีเด่นแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนทั้ง 2 แผนก ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

3.1  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   ประธานอนุกรรมการ 
3.2  มาสเตอร์มณี  ครไชยศรี  รองประธาน 
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3.3  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   กรรมการ 
3.4  มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์  กรรมการ 
3.5  ครูศศิน   ดาวดี   กรรมการ 
3.6  มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะศึก   กรรมการ 
3.7  มาสเตอร์อ านวย  นนท์ศรี   กรรมการ 
3.8  มาสเตอร์พัสกร  วงษ์โท   กรรมการ 
3.9  ครูจินตนา  เปี่ยมชัยวัฒน์  กรรมการ 
3.10  มาสเตอร์ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ 
3.11  มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล  กรรมการ 

     3.12  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการ 
3.13  ครอูรุณี  มงคล   กรรมการ 

 3.14  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์   กรรมการ 
3.15  มาสเตอร์วัฒนา แสงสินธุ์   กรรมการ 
3.16  ครูสุพัตรา    กิตติธารยังกูร               กรรมการ                            
3.17  มาสเตอร์ณธภัท   ภูษิมงคลกุล                 กรรมการ                      
3.18  มาสเตอร์ขรรค์ชัย   ริท ู   กรรมการ 
3.19  ครูสุทธิฉันท์  ศุภไพบูลย์กิจ  กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะอนุกรรมกำรจัดกิจกรรมวันวิชำกำร มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ และประสานงานผู้ที่

เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานจัดกิจกรรมวันวิชาการ ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

     4.1  มาสเตอร์ธีรภัทร  วิโรจน์สกุล  ประธานอนุกรรมการ 
     4.2  ครูวิรัชดา  เลิศรมยานันท์  รองประธาน 
     4.3  ครูศศิธร  ค าวินิจ   กรรมการ  
     4.4  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต   กรรมการ 
     4.5  มาสเตอร์ทศพล  โฆษิตพล  กรรมการ 
     4.6  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   กรรมการ 
     4.7  ครูสมรัก  ปริยะวาที  กรรมการ  

 4.8  ครูอริญชย์  ชัยปริพรรห์  กรรมการ 
     4.9  ครูเจริญศรี  ศรีจันทร์ดร  กรรมการ 
     4.10 ครูล าจวน  รตนบุรี   กรรมการ 
     4.11 ครูเยาวลักษณ์  เลิศฐิติกุล  กรรมการ 
     4.12 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง  กรรมการ 

 4.13 ครูพิมพ์ลภัสร  จันทร์ต๊ะ  กรรมการ 
 4.14 ครูปาณัฐริล  วินเทอร์   กรรมการ 
 4.15 มาสเตอร์ณัฐพล  ปารมีธง   กรรมการ 
 4.16 ครโูนริโกะ  มาณิตปฏิภาณ  กรรมการ 
 4.17 ครธูนัชพร  จิตต์ธรรม  กรรมการ 
 4.18 ครรูสรินทร์  รตนประภา  กรรมการ 
 4.19 มาสเตอร์สมเกียรติ มูลใหม ่   กรรมการ 
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 4.20 มาสเตอร์สงกรานต์ แสงแก้ว   กรรมการ 
 4.21 ครณูพวรรณ์  สุบินมิตร์  กรรมการ 
 4.22 ครอัูมพร  พิมพิสาร  กรรมการ 
 4.23 มาสเตอร์ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ  กรรมการ 
 4.24 ครเูกษสุดา  ค าลุน   กรรมการ 
 4.25 ครสูาธินี  ยศวิทยากุล  กรรมการ 
 4.26 ครสูิริกาญจน์  พรหมวงศ ์  กรรมการ 
 4.27 ครพูรฤดี  จันทร์สอง  กรรมการ 
 4.28 มาสเตอร์ภูพสิทธิ์ ประกันทะ  กรรมการ 
 4.29 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ทั้ง 2 แผนก   กรรมการ 
 4.30 ครูจิตทิวา  หมื่นแสน  กรรมการและเลขานุการ 

 
5. คณะอนุกรรมกำรจัดกิจกรรมตำมวิถีมงฟอร์ต  มีหน้าที่ วางแผน ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องของ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมผู้น าตามวิถีมงฟอร์ต กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมสัมผัสชีวิต กิจกรรมผสานชีวิต ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

5.1  มาสเตอร์เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์  ประธานอนุกรรมการ 
5.2  มาสเตอร์ธันวา  สุวรรณชื่น  รองประธาน 
5.3  มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
5.4  ครูพุทธชาติ  โอ คอนเนอร์  กรรมการ 
5.5  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 
5.6  มาสเตอร์พชร  ชัยสงคราม  กรรมการ 
5.7  มาสเตอร์สมชาย  นิพาพันธ์  กรรมการ 
5.8  มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
5.9  มาสเตอร์นิรันดร์พงค์ ลากตา   กรรมการ 
5.10  ครภููริชา  จันทร์ดี   กรรมการ 

     5.11  มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง   กรรมการ 
5.12  ครธูมณ  วสุวัต   กรรมการ 
5.13  ครสูมฤทัย  ชัยพิมาน  กรรมการ 
5.14  ครชูัชฎาพร  มาลารัตน์  กรรมการ 
5.15  ครกูนิษฐรินทร์  พลศักดิ์   กรรมการ 
5.16  มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์  กรรมการ 
5.17  ครูศศิน  ดาวดี   กรรมการ 
5.18  ครูสุทธิรักษ์  ศรีวรรณ   กรรมการ 
5.19  ครูสุพัตรา    กิตติธารยังกูร               กรรมการ                            
5.20  มาสเตอร์ณธภัท   ภูษิมงคลกุล                 กรรมการ                      
5.21  มาสเตอร์ขรรค์ชัย   ริท ู   กรรมการ 

 5.22  หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ ทั้ง 2 แผนก    กรรมการ 
 5.23  ครูจิดาภา  ชัยสงคราม  กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะอนุกรรมกำรจัดกิจกรรม MC FAMILY RUN  มีหน้าที่  วางแผน ก าหนดรูปแบบ และ
ประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงานจัดกิจกรรม MC FAMILY RUN  
ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
      6.1  ภราดาวิทยา  เทพกอม  ประธานอนุกรรมการ 

6.2  มาสเตอร์ธันวา  สุวรรณชื่น  รองประธาน 
6.3  มาสเตอร์เสถียร  ช่างเงิน   กรรมการ 
6.4  มาสเตอร์ประยูร  ทาปัน   กรรมการ 
6.5  มาสเตอร์ธัชธาริน หมวกทอง  กรรมการ 
6.6  มาสเตอร์วินัย  ถิ่นจอม   กรรมการ 

 6.7 มาสเตอร์ชนะ  เปรมกลาง  กรรมการ 
6.8  ครูสุทธิรักษ์  ศรีวรรณ   กรรมการ 

 6.9  มาสเตอร์ภูพสิทธิ์ ประกันทะ  กรรมการ 
6.10 มาสเตอร์ศุภกิจ  ค าลุน   กรรมการ 

 6.11 หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ ทั้ง 2 แผนก    กรรมการ 
6.12 ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการและเลขานุการ 

 
7. คณะอนุกรรมกำรจัดกิจกรรมผ้ำป่ำกำรกุศล  มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ และประสานงานผู้ที่

เกี่ยวข้องของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงานจัดกิจกรรมผ้าป่าการกุศล ตลอดจนก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

7.1  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ   ประธานอนุกรรมการ 
7.2  มาสเตอร์ธันวา  สุวรรณชื่น  รองประธาน 
7.3  ครูสุทธิรักษ์  ศรีวรรณ   กรรมการ 
7.4  หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับ ทั้ง 2 แผนก    กรรมการ   
7.5  ครูกมลวรรณ  ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 

 
8. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำและจ ำหน่ำยของท่ีระลึก มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ และประสานงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงานจัดท าและจ าหน่ายของที่ระลึกเนื่อง ใน
โอกาสครบรอบ 90 ปี ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 

8.1  ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์  ประธานอนุกรรมการ 
     8.2  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   รองประธาน 

8.3  มาสเตอร์ราวีพัชร์ ภัทราธนทรัพย์  กรรมการ 
8.4  ครูฤทัยวรรณ์  กลทิพย์   กรรมการ 
8.5  มาสเตอร์ประสงค์ สุทา   กรรมการ 
8.6  มาสเตอร์นันทจักร มีชัย   กรรมการ 

     8.7  ครูเกษรินทร์  กะณะ   กรรมการ 
     8.8  ครูสุภาวด ี  ณ นคร   กรรมการ 
     8.9  ครูอรกนก  เลิศธนาผล  กรรมการ 
     8.10 ครูศิริพร  หวังวนพัฒน์  กรรมการ 

8.11 ครูนิภา   ฟองผล   กรรมการ 
8.12  ครูญาดา  กะราม   กรรมการและเลขานุการ 
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9. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ และ
ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก ให้ด าเนินงานจัดท าหนังสือที่ระลึกเนื่อง ใน
โอกาสครบรอบ 90 ปี ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
      9.1 ภราดาวิทยา  เทพกอม  ที่ปรึกษา 

     9.2 มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก  ประธานอนุกรรมการ 
9.3 ครูภวดี   ศรีใจ   รองประธาน 
9.4 ครูสุรีย์พร  ผโลศิลป ์  กรรมการ 
9.5 ครูนฤมล  ภักด ี   กรรมการ 
9.6 ครูฉวีวรรณ  ศรีอุทัย   กรรมการ 
9.7 มาสเตอร์อนุรักษ์  ศรีไม้   กรรมการ 
9.8 มาสเตอร์จุมพฏ  สืบจ้อน   กรรมการ 
9.9 มาสเตอร์อภิชาติ  ใจอินผล   กรรมการและเลขานุการ 

 
 10. คณะอนุกรรมกำรจัดท ำบทเพลงเนื่องในโอกำสครบรอบ 90 ปี มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ 
และจัดท าบทเพลงเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ตลอดจนก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามที่
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
       10.1  ภราดาวิทยา  เทพกอม  ที่ปรึกษา  

10.2  มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์  ประธานอนุกรรมการ 
10.3   มาสเตอร์วัฒนา แสงสินธุ์   รองประธาน 
10.4   มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร์  กรรมการ 
10.5   มาสเตอร์ศุภมิตร ประสบเกียรติ  กรรมการ 
10.6   มาสเตอร์วิทยา  ดวงจิต   กรรมการ 
10.7   มาสเตอร์ชรัตน์  บุญชื่น   กรรมการ 
10.8   มาสเตอร์อโนชา จารุวัฒนจิตกุล  กรรมการ 
10.9  มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะศึก   กรรมการและเลขานุการ 

 
11. คณะอนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ จัดท าวิดีทัศน์ สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน เชิญ

สื่อมวลชนมาร่วมงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย  
     11.1  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   ประธานอนุกรรมการ 
     11.2  มาสเตอร์บรรจง ปิยศทิพย์  รองประธาน 
    11.3  มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก  กรรมการ 

11.4  มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล   กรรมการ 
 11.5  มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา  กรรมการ 

    11.6  ครูสมณมล  ฟูปัญญา   กรรมการ 
    11.7  ครูณัฏฐกมล  ป่าไร่   กรรมการ 

     11.8  มาสเตอร์ภาคภูมิ สิงห์สา   กรรมการ      
11.9  มาสเตอร์ตรินัยน์ พิชัยพรหม  กรรมการ 
11.10 มาสเตอร์ภาคภูมิ สมินทรปัญญา  กรรมการ 
11.11 ครชูนกกร  ไชยวงค์ค า  กรรมการและเลขานุการ 
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12. คณะอนุกรรมกำรออกหนังสือเชิญและรับลงทะเบียน มีหน้าที่ ออกหนังสือเชิญ จัดท าแบบตอบรับ
การร่วมงาน ติดตามจ านวนผู้มาร่วมงาน และรับลงทะเบียนผู้มาร่วมงานกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี 
ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย   
 12.1  มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ   ประธานอนุกรรมการ 
              12.2  ครูกาญจนา  ปิยศทิพย์  รองประธาน 
               12.3  ครูกฤติมา     ทิพวัง   กรรมการ 
               12.4  ครสูุพรรณี  สายน าทาน  กรรมการ 
               12.5  ครมูยุรี   ท าทอง   กรรมการ 

12.6  มาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ   กรรมการ 
12.7  ครูสุทธิพร  ใจกว้าง   กรรมการ 
12.8  มาสเตอร์จารึก  ลอยสุวรรณ  กรรมการ 

 12.9  ครณูมน  ฟูปัญญา   กรรมการ 
 12.10  ครูวรพิชชา  ยาวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

13. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับแขก มีหน้าที่ ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา ประกอบด้วย 

13.1  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ ทั้ง 2 แผนก กรรมการ 
 

14. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร-พิธีกร มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ เขียน
ค ากล่าว และด าเนินการพิธีการ-พิธีกร ตามก าหนดการที่วางไว้ ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย 

     14.1  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  ประธานอนุกรรมการ 
     14.2  ครูณัฐชยา  พอพิณ   รองประธาน 
     14.3  ครสูุภาพร  กาวิล   กรรมการ 
     14.4  ครชูฏาพร  สมนาม   กรรมการ 
     14.5  มาสเตอร์ขวัญชัย แจ้ใจ   กรรมการ 
     14.6  ครจูัสมิน  วรรณา   กรรมการ 
     14.7  ครสูิรินาฏ  จอมสวรรค์  กรรมการ 
     14.8  มาสเตอร์ศักดิ์บดินทร์ กันมะโน   กรรมการ 
     14.9  มาสเตอร์สมเกียรติ มูลใหม่   กรรมการ 
     14.10 ครสูาธิน ี  ยศวิทยากุล  กรรมการ 
     14.11 ครวูิภาภรณ์  สุภารัตน์  กรรมการ 
     14.12 มาสเตอร์คุณากร วงษ์ค า   กรรมการ 
     14.13 มาสเตอร์ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ  กรรมการ 
     14.14 มาสเตอร์กิติศักดิ์ จันกัน   กรรมการและเลขานุการ 
 
15. คณะอนุกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่ มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ให้มคีวามพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย 
     15.1  มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์   ประธานอนกุรรมการ 
     15.2  มาสเตอร์มณี  ครไชยศรี  รองประธาน 
     15.3  มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง  กรรมการ 
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     15.4  มาสเตอร์จตุรพร ตาตะนันทน์  กรรมการ 
     15.5  มาสเตอร์กระสรวล อินทรสมบัติ  กรรมการ 
 15.6  ครูจิดาภา  แสงประดับ  กรรมการ 
     15.7  ครูศิวารักษ ์  ถิ่นแสน   กรรมการ 
 15.8  พนักงาน ทั้ง 2 แผนก    กรรมการ 
     15.9  ครูเดือนเพ็ญ  ตากันทะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
16. คณะอนุกรรมกำรจัดเลี้ยงอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ตลอดปีการศึกษา เพ่ือจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน 
ประกอบด้วย 

 16.1 ครดูวงมณี  ค าป่าแลว  ประธานอนุกรรมการ 
 16.2 ครูจุฑามาศ        สุนทรพฤกษ์  รองประธาน 
 16.3 ครปูรางค์หทัย  ทาค าฟู   กรรมการ 
 16.4 พนักงานโภชนาการ ทั้ง 2 แผนก  กรรมการ 

  16.5 ครกูมลวรรณ  ทะนัน   กรรมการและเลขานุการ 
 
17. คณะอนุกรรมกำรโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ และควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนบันทึกวีดีทัศน์ บันทึกภาพนิ่ง
ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย 

17.1  มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน  ประธานอนุกรรมการ 
17.2 มาสเตอร์อนุรักษ์ ศรีไม้   รองประธาน 
17.3  มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล   กรรมการ 
17.4  มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ   กรรมการ 
17.5  มาสเตอร์ธีรพงษ์ มณีวรรณ  กรรมการ 
17.6 มาสเตอร์จุมพฏ สืบจ้อน   กรรมการ 
17.7 มาสเตอร์ภาคภูมิ สมินทรปัญญา  กรรมการ 
17.8 มาสเตอร์ภาคภูมิ สิงห์หา   กรรมการ 
17.9 มาสเตอร์ตรินัยน์ พิชัยพรหม  กรรมการ 
17.10 มาสเตอร์มานพ สิทธิปัญญา  กรรมการ 
17.11  มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง  กรรมการและเลขานุการ 
 

18. คณะอนุกรรมกำรงบประมำณ มีหน้าที ่ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณ และสรุปงบประมาณ ประกอบด้วย 

     18.1 ภราดาวิทยา  เทพกอม  ที่ปรึกษา 
     18.2  ครูศศิธร  ตันดุ   ประธานอนกุรรมการ 
     18.3  ครูกาญจนา  ปิยศทิพย์  รองประธาน 
     18.4  ครดูาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 
     18.5  ครูรุ่งทิวา  สาลีศิลป์  กรรมการ   
     18.6  มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
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19. คณะอนุกรรมกำรจรำจรและควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือจัดการจราจร จัดเตรียมสถานที่จอดรถของผู้ที่มาร่วมงาน และดูแลความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน 
ตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย 

     19.1  มาสเตอร์ลิขิต  ชูวงศ์   ประธานอนุกรรมการ 
     19.2  มาสเตอร์ศรัณย์   ลักขณาพิพัฒน์  รองประธาน 
     19.3  มาสเตอร์สิริโรจน ์ ฉลองสัพพัญญู  กรรมการ 
     19.4  มาสเตอร์พชร  ชัยสงคราม  กรรมการ 
     19.5  ครูพวงไพร  สายสกล   กรรมการ 
     19.6  พนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้ง 2 แผนก กรรมการ 
     19.7  มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา   กรรมการและเลขานุการ 

 
20. คณะอนุกรรมกำรประเมินผล มีหน้าที่ ประสานงานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจัดท า

แบบประเมิน สรุปผล และจัดท าแฟ้มสรุปงาน ประกอบด้วย 
 20.1  ครูธีริศรา  ค าสิทธิ์   ประธานอนกุรรมการ 

     20.2  ครูวิไลรัตน์  เสียมภักดี  รองประธาน 
 20.3  ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการ 

     20.4  ครูอรุณี  มงคล   กรรมการ 
     20.5  ครูพัชราภรณ์  กาวินา   กรรมการ 
     20.6  ครมูยุรี  ท าทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และด าเนินการทุกข้ันตอนให้ส าเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ทุกประการ  
                    
  สั่ง  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
      
 

 
(ภราดา ดร. สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 


