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ข่าวสาร สาระ และความเคลื่อนไหวของโรงเรียน..สู่ชุมชน ฉบับที่ ๑๐๕ พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

นักบุญหลุยส์ 
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
     พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์
     มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง 
     (โอกาสครบรอบ 1 ปี มรณกรรม)
     เสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชน
     สู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”
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ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สารผู้อำานวยการ

            ในนามของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนเข้าสู่

ปีการศึกษา 2562 ด้วยความยินดี บราเดอร์อยากจะให้พวกเราตระหนักว่า โรงเรียนของเราเปรียบเสมือน

ครอบครัวใหญ่ที่มีทุกคนเป็นสมาชิก แม้ว่าแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน แต่ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นที่

จะร่วมกันสรรค์สร้างให้โรงเรียนของเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีความความรัก ความสามัคคี นำามาซึ่ง

ความอิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ตามที่เรามุ่งหวังไว้

            ปีการศึกษานี้เป็นปีที่ 88 ของโรงเรียน ตามความเชื่อของชาวจีน เลขแปดถือกันว่าเป็นเลขมงคล 

บราเดอร์ และ คณะที่ปรึกษาผู้อำานวยการ จึงเห็นควรให้ปีนี้เป็นปีเริ่มเตรียมการฉลองโรงเรียนในโอกาส

ครบรอบ 90 ปีที่มาถึง โดยเชิญชวนให้   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน...

        @ มองย้อนอดีตด้วยความภาคภูมิใจ กตัญญูรู้คุณต่อบรรพชน และมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์

เหล่านั้นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          @ มองปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ตนเอง เปรียบเทียบกับสถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุค Digital Transformation โดยเปิดรับข้อมูลข่าวสารและความ

คิดเห็นรอบด้าน

          @ มองอนาคตของโรงเรียน โดยกำาหนด วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้มงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบ

สนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

           ขออัญเชิญพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า แม่พระและนักบุญมงฟอร์ต องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย จงมีแด่บรรพชนที่อุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาตลอด 88 ปีที่ผ่านมา และ

โปรดเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทุกฝ่ายในปัจจุบันสามารถสานต่อปณิธานจากอดีต และพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน..

        

ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง (โอกาสครบรอบ 1 ปี มรณกรรม)

และเสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ
----------------------- 

   เวลา 07.30  - 08.00 น. * ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านระบบ QR CODE แยกเป็น

   - จุดอาคารอำานวยการ ประกอบด้วย ภราดา นักบวชชาย นักบวชหญิง ผู้เข้ารับโล่ และวิทยากรเสวนา

     - จุดลานกล้วยไม้ และลานชั้น 1 หน้าโรงอาหาร หอประชุมเซนต์โยเซฟ ประกอบด้วย แขกรับเชิญ 

     ครูอาวุโส ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้ร่วมงานทุกคน

   เวลา 08.01 – 08.30 น.  พิธีเปิดนิทรรศการ “ก้าวผ่านทศวรรษสู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศท่ีย่ังยืน” (MC Walks Our History) 

    ณ ลานกล้วยไม้ มีลำาดับพิธีการดังน้ี

   - พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์ , 

     อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยท้ัง 2 แผนก และแขกรับเชิญมาถึงบริเวณพิธี

   - มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ

   - พระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์, ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์, ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวัฒน์, 

     อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยท้ัง 2 แผนก ร่วมกันตัดริบบ้ินเปิดนิทรรศการ 

   - เชิญผู้ร่วมงานทุกคนชมนิทรรศการ 

   เวลา 08.45 – 09.15 น.  * พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (โอกาสครบรอบ 1 ปี มรณกรรม)

   - คณะนักบวชชาย นักบวชหญิง และแขกรับเชิญ พร้อมกัน ณ อนุสาวรีย์ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 

     (หน้าอาคาร St. Joseph Hall)

   - ขบวนไม้กางเขนพร้อมพระสังฆราชและคณะภราดา เคลื่อน เข้าสู่บริเวณพิธี 

   - วจนพิธีกรรม

   - ภราดาชาญณรงค์  บุญพราหมณ์  กล่าวสดุดี แด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง

   - พิธีวางกระเช้าดอกไม้แสดงความเคารพแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง ตามลำาดับ

   - บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก แยกเป็น

    กลุ่มที่ 1  พระสังฆราช และคณะภราดา 

    กลุ่มที่ 2  พระสังฆราช นักบวชชาย และนักบวชหญิง

    กลุ่มที่ 3  พระสังฆราช และแขกผู้มีเกียรติ
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   เวลา 09.15 – 10.30 น.  * พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ St. Joseph Hall

     - ขบวนไม้กางเขนพร้อมพระสังฆราชและคณะภราดา เข้าสู่บริเวณพิธี

      - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

    * พิธีมอบโล่แก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน

     - พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มอบโล่ขอบคุณแก่ผู้มีอุปการคุณโรงเรียน 

     - พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์์ พร้อมด้วยคณะภราดา 

      และผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียนที่รับโล่ขอบคุณบันทึกภาพร่วมกัน

   * การเสวนาหัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” 

    - วิดีทัศน์นำาเสนอวัตถุประสงค์

     - ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์  ผู้ดำาเนินการเสวนา ขึ้นสู่เวที 

    - ผู้ดำาเนินการเสวนา เชิญผู้ร่วมเสวนา ขึ้นสู่เวที               

    - ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

       มอบของที่ระลึกแก่ผู้ดำาเนินการเสวนาและผู้ร่วมเสวนา 

    - ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

         กล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม

    - ผู้ร่วมงานร่วมกันร้องเพลงมาร์ชมงฟอร์ต

    - ผู้ร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ โรงอาหาร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

         ชั้น 1 อาคาร St. Joseph Hall

 สารบัญ      หน้า

 สารจากผู้อำานวยการ      2

 กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี    3

 303 ปี ของการมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์  9

 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   11

 อนุสาวรีย์ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง    15

 คนเก่ง MC       20

 รอบรั้ว MC       26

 กิจกรรมผสานชีวิต      49

 MCEP NEWS Academic Year 2019    53

 สรุปผลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 55

 ประวัติท่านผู้อำานวยการฯ     58

ที่ปรึกษา : ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์
  และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ
พิสูจน์อักษร : ครูลำาจวน รัตนบุรี, ครูวันเพ็ญ สุขเกษม, มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์
ถ่ายภาพ : มาสเตอร์อภิชาติ  ใจอินผล, นักเรียนชมรม MCTV
กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ : มาสเตอร์รังสรรค์  พรพัฒนา : บรรณาธิการ/ออกแบบ : มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก
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การเสวนา 

“ วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้า

ในอนาคตอย่างยั่งยืน ”

    ณ วันนี้ ขอทุกท่านร่วมกันมองย้อนอดีตด้วยความภาคภูมิใจ กตัญญูรู้คุณต่อบรรพชนที่ร่วมสร้างมงฟอร์ต 

และมุ่งสานต่อเจตนารมณ์ของเหล่าบรรพชนให้สืบไป

            ร่วมกันมองปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนตนเอง ให้ทันกับสถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุค Digital Transformation

            และมองอนาคต เพื่อให้โรงเรียนนำาไปกำาหนดวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่ส่งให้มงฟอร์ต

วิทยาลัย เป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กำาลังก้าวผ่านทศวรรษ สู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญ 

ศิษย์เก่า ผู้ปกครองฯ  ผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมมองย้อนอดีตสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน
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  คุณวุฒิทางการศึกษา
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (MC 20)

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2526

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชา

  การป้องกันประเทศ ประจำาปีการศึกษา 2550 – 2551 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาบริหารธรุกิจ

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ปี 2554

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกดิ์ สาขาการประกอบการ 

  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ปี 2555

 -ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการ DAP137/2017 

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้นำาเกษตรสมัยใหม่ รุ่น 1/2017

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ตำาแหน่ง
- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ

- รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ 

  หอการค้าไทย

- กรรมการผู้ทรงวุฒิ สภามหาวิทยาลัยนอร์ท    เชียงใหม่

- กรรมการผู้ทรงวุฒิ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้     เชียงใหม่

- ประธานคณะกรรมการอำานวยการวิทยาลัยนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ประธานบริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง

- กรรมการและคณะทำางานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

  (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่

- กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

- กรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 

  ประจำาจังหวัดเชียงใหม่

-ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทตนานุวัฒน์

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
(MC 20) ผู้ดำาเนินรายการ 

(MC 20)
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ประวัติการศึกษา
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 2520
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัย รามคำาแหง 2530
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2554

ประวัติการทำางาน
 ปัจจุบัน กรรมการอำานวยการ บริษัท ไชยวิวัฒน์อุตสาหกรรมเกษตร จำากัด

ตำาแหน่งและกิจกรรมด้านสังคมอดีตและปัจจุบัน
 - หัวหน้าคณะทำางานเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นควันคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่(กกร)
 - อดีตคณะทำางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (task force) จังหวัดเชียงใหม่
 - คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ประจำาปี 2548-2549
 - กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้านวัฒนธรรม สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 - ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
 - อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
 - อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

มาสเตอร์เสน่ห์ คำาวินิจ
ประธานชมรมครูอาวุโส

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คุณไพรัช โตวิวัฒน์
(MC 18)

อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ประวัติการศึกษา
        - Master Of Education Administraption (M.Ed.) ม.อัสสัมชัญ

        - มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มศว.ประสานมิตร

        - บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

        - ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำางาน
        - อดีตรองผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

        - อดีตครูใหญ่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

        - อดีตครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

        - รวมอายุการทำางานในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 38 ปี
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ดร.วิไลวรรณ
วรรณโชติผาเวช (MC 36)

ผู้บริหาร EFL Chiang Mai 
สถาบันภาษาแห่งแรกในเอเชียทีได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO & TQUK สหราชอาณาจักร

รศ.ดร.คมสัน สุริยะ 
(MC35) 

อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อำานวยการภารกิจ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน

ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

ประวัติและผลงาน
  สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2535 ระหว่างที่เรียนอยู่ได้เป็นประธานชมรมโครง

งานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แห่งมงฟอร์ต (MSPC) ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

และเป็นเยาวชนดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัดเชียงใหม่  

 จากนั้นได้ศึกษาต่อตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์และรับราชการที่                               

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 อดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ผู้อำานวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 และปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการภารกิจ การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รับผิดชอบด้านการติดตามและ

ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการให้ทุนวิจัยของทั้งประเทศ ซึ่งมีวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี

  ประวัติการศึกษา
      - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ปี 2535)
      - ปริญญาตรีบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญเรียนดีตลอด 4 ปี ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (GPA. 3.90) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - Post Graduate Certificate of Research (Level 7 – United Kingdom) Manchester Metropolitan    
University
      - ปริญญาเอก หลักสูตรและการสอน (GPA. 4.0) คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ประวัติการทำางาน
      - คณะทำางานพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.โรงเรียนเอกชน แต่งตั้งโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      - ประธานฝ่ายการศึกษานอกระบบ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
      - ผู้บริหาร EFL Chiang Mai สถาบันภาษาแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ISO & TQUK 
        สหราชอาณาจักร
      - ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้บริหาร Quinn International College: NCC Campus แห่งแรก
        และแห่งเดียวในประเทศไทย หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (เทียบเท่ากับ A-Level) ที่รัฐบาลอังกฤษ
        ให้การรับรอง
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303 ปี ของการมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล

(ค.ศ. 1716 - 2019 )

    วันเกิด       31   มกราคม  ค.ศ.1673

             รับศีลล้างบาป        1    กุมภาพันธ์   ค.ศ.1673

             วันเสียชีวิต       28   เมษายน   ค.ศ. 1716

             วันประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศี    22   มกราคม   ค.ศ. 1888

             วันประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญ      20   กรกฏาคม  ค.ศ. 1947

 หลุยส์ เป็นชาวฝรั่งเศส บิดาของท่านยากจน หลุยส์ ต้องช่วยดูแลน้องเล็กๆอีก 8 คน ถึงแม้จะจน บิดามารดาของท่านก็ยังเอาใจ

ใส่ส่งลูกไปโรงเรียน หลุยส์มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ ท่านทำาตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆช่วยเหลือคนเจ็บป่วย คนจน และผู้ตกทุกข์

ได้ยาก เวลาที่หลุยส์ออกไปเยี่ยมคนป่วย  ท่านจะระลึกถึงคำาที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ สิ่งที่ท่านได้ทำาปฎิบัติต่อพี่น้องแม้ที่ตำ่าต้อยของเรา นั่น

แหละเท่ากับได้ปฎิบัติต่อเรา”

(มธ. 25:40)   

            หลุยส์อยากบำาเพ็ญชีวิตของท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนจนที่ถูกทอดทิ้งท่านจึงคิดบวช เป็นพระสงฆ์บิดามารดาจึงส่งท่านไปศึกษาต่อ

ที่สามเณราลัยกรุงปารีสท่านต้องทำางานหาเงินเรียนจน ได้บวชเป็นพระสงฆ์ 

           หลังจากบวชแล้วท่านได้รับหน้าที่ไปดูแลคนชราและคนป่วยในโรงพยาบาลและที่ โรงพยาบาลแห่งนี้เองท่านได้ตั้งกลุ่มสตรีที่เจ็บป่วย

อยู่แต่มีนำ้าใจดีสมัครทำางานช่วยเหลือคนป่วยอื่นๆซึ่งสตรีกลุ่มนี้ต่อมาได้ ถือกำาเนิดเป็น”คณะภคินีแห่งพระปรีชาญาณ”ท่านมั่นใจในพระมหา

การุณาธิคุณ ของพระเป็นเจ้า ท่านออกไปแสวงหาคนที่หลงไปในทางชั่วต่อสู้กับ”ลัทธินิยม” เตือนให้พวกเขา ระลึกถึงคำามั่นสัญญาที่ได้กระทำา

เมื่อวันรับศีลล้างบาปเพื่อเป็นเครื่องเตือนตาเตือนใจให้คริสตชนระลึกถึงชีวประวัติของ พระคริสตเจ้า ท่านได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้มากมาย เป็น

กางเขนบ้าง รูปแม่พระบ้าง นักบุญและอัครสาวกบ้าง หลุยส์เป็นนักพัฒนาและก่อสร้าง ท่านซ่อมแซมบูรณะวัดต่างๆที่ถูกทอดทิ้ง และพร้อมๆ

กับบูรณะวัดท่านก็ได้ปรับปรุงโรงเรียน ท่านว่าโรงรียนมีความสำาคัญเท่ากับวัด เพราะเป็นที่อบรมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่ต้องมีครู

สอนที่ดีด้วย ท่านจึงตั้งคณะ “ภราดราเซนต์คาเบรียล”  เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดี.              

             หลังจาก หลุยส์ มารีย์ จากโลกน้ีไปนานกว่า 200 ปีพระศาสนจักรคาทอลิกอันมีสมเด็จ พระสันตะปาปา ไปอัสท่ี 12 (Pope Pius XII)       

ทรงเป็นพระประมุขในสมัยน้ัน ได้ประกาศแต่งต้ังให้ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญ (Saint) เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947
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 พ.ศ. 2475 ปีก่อตั้ง

 ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลได้มาก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนอง

ความต้องการของท่านมุข นายกเรอเนแปรอส ซึ่งเป็นผู้จัดหาที่ดินให้ พร้อมทั้งให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการ

ก่อสร้างโดยไม่คิดดอกเบี้ย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดทำาการสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932)  โดยมีบาทหลวงเรอเนเมอนีเเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเม

ออน ริโคลเป็นอธิการคนแรก ภราดาแอมบรอซิโอเป็นรองอธิการ และมีภราดายอห์น หลุยส์เป็นผู้ควบคุม

การก่อสร้างอาคารเรียน บนเนื้อที่ที่ซื้อจากหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์พระหฤทัย ไปทางทิศใต้

ประมาณ 200 เมตร

 พ.ศ. 2476 ย้ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนในที่แห่งใหม่บนอาคารเรียน 2 ชั้น ยาว 46 

เมตร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2476 ขณะนั้นโรงเรียนมีพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ทิศตะวันออก

ติดแม่น้ำาปิง ทิศตะวันตกติดถนนเจริญประเทศ มีสนามฟุตบอลอยู่หน้าอาคารอำานวยการ และมีอนุสาวรีย์

นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียลอยู่ระหว่างอาคารทั้งสองอาคาร 

มีนักเรียนเริ่มแรกจำานวน 116 คน

 พ.ศ. 2489 ได้รับการรับรองวิทยฐานะ

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวง

ศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียน จำานวน 400 คน

 พ.ศ. 2492 เปิดชั้นเรียนเพิ่ม

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะนั้นเรียกการศึกษาใน

ระดับนี้ว่า “เตรียมอุดมศึกษา”
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 พ.ศ. 2513 ย้ายแผนกประถม

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น แผนกประถม และแผนกมัธยม โดยย้าย 

แผนกประถมไปอยู่ที่ถนนช้างคลานในที่ดินประมาณ 9 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สำาหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7

 พ.ศ. 2518 รับนักเรียนหญิง

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยรับนักเรียนหญิงเข้าเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนชาย

 พ.ศ. 2527 ย้ายโรงเรียน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บนถนนมหิดล ตำาบลท่าศาลา 

ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในเนื้อที่ 50 ไร่ และเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา โรงเรียน  

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ย้ายจากถนนช้างคลาน มาที่ถนนเจริญประเทศ (มัธยมเดิม) และเปิดเรียน

ในปีการศึกษาเดียวกัน (ปีการศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเฉพาะนักเรียน

ชาย

 พ.ศ. 2529 รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม แห่งใหม่

 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยมอย่างเป็นทางการ

 พ.ศ. 2532 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 รับเสด็จฯ เปิดงานวันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยพระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เป็นองค์ประธานเปิดงาน “วันวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ณ โรงเรียน   

มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

 พ.ศ. 2536 รับเสด็จฯ ฉลอง 60 ปี / โรงเรียนอุทยานการศึกษา / รางวัลห้องสมุดดีเด่น
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดำาเนินทรงเปิดอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ณ โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี การก่อ
ตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีเดียวกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
มัธยม เป็นโรงเรียนอุทยานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะเป็นห้องสมุด
ซึ่งมีผลงานดีเด่นประจำาปีโดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 พ.ศ. 2540 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวงดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียน

พระหฤทัย และโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 พ.ศ. 2540 วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 วงดุริยางค์ของโรงเรียน ได้แสดงคอนเสิร์ตและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival 
Band Feast ณ สนามกีฬา Rose Bowl, รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา   แสดงฟรีคอนเสิร์ต 
“Montfort : The Symphonic Version” และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ Japan America Theatre 
, Little Tokyo , รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 วงดุริยางค์ของ
โรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tournament of Roses ให้เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรม            

ไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade ครั้งที่ 109 ณ เมือง Pasadena รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา
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 พ.ศ.2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประเภทสามัญศึกษา 

จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ. 2542 มีระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2542 – 

2546) ได้บูรณาการกิจกรรมกับกระบวนการเรียนรู้ มีการจัดตั้งหน่วยงานอภิบาลเพื่อนำานักเรียนออก

ผสานชีวิตสู่ชุมชนครั้งแรก ค้นหาขุมทรัพย์ในตน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งให้นักเรียนและบุคลากรเป็น

บุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล”

 พ.ศ. 2544 รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2

       โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2 และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก (5 โรงเรียนนำาร่อง) จาก

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระยะเวลา 5 ปี (ปีการศึกษา 2544 – 2548)

 วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดวง BIG BAND (JAZZ) นักเรียน 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

     วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ ครั้งที่ 3 (3rd ASIAN     

SYMPHONIC BAND COMPETITION BANGKOK, THAILAND 2001) ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ สำานักงานใหญ่ จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย

 พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมี พันตำารวจโท 

ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (มว.3787) มาเป็นประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอนหลักสูตร English 

Programme ทั้งแผนกประถมและแผนกมัธยม

 พ.ศ. 2549 ได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาจาก สมศ. รอบ 2

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

รอบ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2553  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ ไทย-จีน ครบรอบ 30 ปี 

โดยได้รับความร่วมมือจาก Yuxi Teacher College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำาคณะ

นาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน

 พ.ศ. 2550 ฉลองครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการ    

ก่อตั้ง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

 พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำาเนินเป็น

ประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำาเนินเป็นประธานเปิด

อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดสำานักบริหารงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีการบริหารจัดการ “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ประจำาปีงบประมาณ 2553 – 2554 ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม 2554

 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน รอบท่ี 3 จากสำานักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ผลการ

ประเมินโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก

 พ.ศ. 2557 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

English Programme มาเป็น Montfort College Cambridge Programme และมีการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานสากล (Global Tutorial 

Class)

 พ.ศ. 2558 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทาง

วัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นเมือง ประจำาปีพุทธศักราช 2558“ระดับจังหวัด”โดยสำานักงาน

วัฒนธรรม

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) 

โดยใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathidasan 

University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำาการเปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และ

ภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการสอน 

Global Tutorial Class ในระดับชั้น ม. 1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ทำาแบบฝึกหัดและทำาข้อสอบ ตาม

มาตรฐาน   Cambridge

 พ.ศ. 2559 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ระหว่างโรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต

วิทยาลัย 

 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ เพื่อธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียง

ของโรงเรียน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 12 อนุกรรมการ เพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

โรงเรียน

 พ.ศ. 2560 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อนุมัติเปิดแผนการเรียนศิลป์ – คำานวณ ในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ. 2561   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand 

 จัดตั้งศูนย์สอบภาษาอังกฤษสากล IELTS Official Test Centre  และเปิดรับสมัครนักเรียน

ในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สำาหรับปีการศึกษา 2562 จำานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร     

Secondary Success สำาหรับชั้น ม.2 และ ม.5  2. หลักสูตร Exam Skills + Interview Skills สำาหรับ

ชั้น   ม.6  และ 3. หลักสูตร IELTS Course for Montfort College สำาหรับชั้น ม.4 – 6  ทั้งนี้เพื่อยก

ระดับ สนับสนุน และเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เข้าสู่ความเป็นสากลใน

ศตวรรษที่ 21          

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการจ้างงาน           

คนพิการ ประจำาปีพุทธศักราช 2561 เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2561
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มุทิตาจิตแด่ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง 
(โอกาสครบรอบ 1 ปี มรณกรรม)

17 กรกฎาคม 2561
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Brother Joseph André Guéguen  
October 26 th, 1921 – July 17th, 2018

54 Years of dedication for Montfort College, his beloved school
Great Leader and compassionate Teacher of Youth

One who living in Solitude for the Glory of God

“Those who trust in him shall understand truth, 
and the faithful shall abide with him in love :

Because grace and mercy are with his holy ones,
and his care is with the elect.” (Wisdom 3:9)
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• ชีวิตการงานและชีวิตในมงฟอร์ต •
บราเดอร์มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่  20 มิถุนายน พ.ศ. 2507 วันถัดมา บราเดอร์ก็เริ่มสอนหนังสือระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาคณิตศาสตร์และเคมี นับจนถึงวันนี้บราเดอร์ได้อยู่ที่ มงฟอร์ตเป็นเวลา 54 ปี ท่านได้รับฉายา

จากนักเรียนที่เป็นที่รักมากมาย เช่น “Danny Daye” และ “Super Man” และภายหลัง “James Bond” and “Alain 

Delon” ซึ่งการสอนของท่านเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านเป็นคนที่ เอาจริงเอาจัง สอนลูกศิษย์ด้วยความรักเหมือนลูก ทำาให้ท่านมีลูก

ศิษย์ของท่านประสบผลสำาเร็จในชีวิตทุกสาขาอาชีพ

พอบราเดอร์อายุได้ 65 ปี บราเดอร์ได้ลดบทบาทการสอนมาทำาหน้าที่ดูแลการเงินของโรงเรียน ดูแลอาคารสถานท่ี 

และพนักงาน ถึงแม้ ระยะหลังท่านอาจไม่ได้เข้ามาโรงเรียนที่ท่านรัก เพราะร่างกายและสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง แต่

ท่านก็จะฝากความห่วงใยเสมอๆ ให้กับคุณครูและมาสเตอร์ที่ดูแลโรงเรียน

ภายใต้การชี้แนะของบราเดอร์ระบบนำาประปาและระบบไฟฟ้าถูกจัดระบบทั่วโรงเรียน โดยบราเดอร์วางแผนซื้อวัสดุ 

และควบคุมการทำางาน เราสามารถเห็นบราเดอร์ได้ที่ยอดเสาไฟฟ้า หรือไม่ก็ห้องใต้หลังคาเพื่อทำาการซ่อมสายไฟฟ้า

 ท่านคือ“บุคคลผู้ที่ตั้งมั่นในคุณธรรม และทำาความดี พระเป็นเจ้าคุ้มครองเสมอ”

 จากคำากล่าวข้างต้นมีเหตุการณ์ และบทพิสูจน์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจากคำาเล่าลือจากบรรพบุรุษของเรา แต่

ที่เห็นชัดกับตา และประสบกับบุคคลท่ีเรารัก และเคารพนับถือเหตุการณ์ภัยอันตรายท่ีเกิดกับ ภราดาอังเดร เก แก็ง

้
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         ขณะท่ีท่านมีอายุ 90 ปี บ่ายวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น. ขณะที่ท่านยืนดูคนงาน 2-3 คน 

มี นายสมบูรณ์ หาญสวธา หัวหน้านักการภารโรง กำาลังช่วยกันตัดต้นไม้ที่ตายต้นหนึ่ง บริเวณลานจามจุรี(หน้าเวที) ขณะตัด

เป็นรูปสามเหลี่ยมตามหลักการของผู้ชำานาญ ทันใดนั้นชิ้นไม้ หลุดจากต้นและพุ่งเข้าทิ่มหน้าอกภราดาอังเดร ซึ่งยืนอยู่ห่าง

จากบริเวณดังกล่าวประมาณ    10 เมตร แต่ด้วยเหตุบังเอิญ หรือตามความเช่ือว่าพระคุ้มครองภราดาอังเดรก็ได้ ปลายแหลม

ของไม้ช้ินดังกล่าวขนาด 32x19 ซม. ทิ่มลงบนกางเขนขนาดยาว 3 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร ที่ห้อยติดอยู่กับสร้อยที่

ภราดาอังเดรแขวนอยู่ ทำาให้ภราดาอังเดร ปลอดภัยจากการทิ่มแทงของชิ้นไม้ดังกล่าว (ซึ่งตรงลิ้นปี่พอดี) กางเขนที่แขวนอยู่

งอเล็กน้อย ภราดาอังเดร ยืนตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

“น่ีคืออัศจรรย์หรือท่าน ภราดาอังเดร เป็นคนของพระ ดังนั้นพระจึงคุ้มครอง” นี่คือความรัก..ในโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัยแห่งน้ี... 54 ปี ที่มงฟอร์ตวิทยาลัยของท่าน ถึงแม้ว่า บราเดอร์จะมีอายุมากถึง 90 ปี (ปี2553)    บราเดอร์ก็ยังดูแล

แปลงดอกไม้ และต้นไม้ของโรงเรียน รวมทั้งบ้านพักบราเดอร์บนดอยสุเทพ (เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน) มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ 

Toyota Vigo ขับคู่ใจ..

บราเดอร์ท่านมีความสุขมากท่ีรู้ว่า นักเรียนของบราเดอร์หลายคนประสบความสำาเร็จในชีวิต บางคนเป็นแพทย์ 

วิศวกร ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการนักธุรกิจ แม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรี พวกเขาเหล่านั้นสร้างช่ือเสียงให้        

มงฟอร์ตโด่งดังถึงปัจจุบัน

         ถึงแม้นบราเดอร์จะจากพวกเราครบ 1 ปี (17 กรกฎาคม 2561) แต่ความรัก ความดี ความเป็นครู “ครู..ผู้ยิ่งใหญ่” อยู่ใน

ใจ..ชาวมงฟอร์ตวิทยาลัยทุกคนตลอดกาล…..
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                แด่ ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง        “คุณครูผู้ยิ่งใหญ่”
  จากแดนไกล สู่ประเทศ เขตสยาม   เลื่องลือนาม “คุณครูผู้ยิ่งใหญ่”

 คือ “ตำานานมงฟอร์ต” เกริกเกรียงไกร   ศรัทธาใจ ประทับจิต ภราดา

 ท่านตั้งมั่น “ปณิธาน”เพื่อสืบสาน    “ปฏิญาณ” อุทิศให้ การศึกษา

 โรงเรียนคือ เรือนเพาะชำา ทางปัญญา   ทรงคุณค่า “ทรัพยากร” ทุนสังคม

 ครูเปรียบนัก เจียระไนเพชร ก่องเก็จแก้ว   ศิษย์เพริศแพร้ว แวววาม ความงามสม

 โรงเรียนคือ “ห้องปฏิบัติการ” น่าชื่นชม   บุคลากร อุดม ปัญญาญาณ

 ตลอดชีวิต ท่าน อุทิศ ประสิทธิ์สร้าง   ตามรอยทาง พันธกิจ มหาศาล

 ธรรมทูต องค์พระ วิทยาการ    มาตรฐาน การศึกษา ก้าวหน้าไกล

 กฎระเบียบ วินัย ท่านกวดขัน    เพื่อสร้างสรรค์ ความดีงาม ตามสมัย

 “การอยู่เย็น” เป็นสิ่ง เน้นวินัย    ศิษย์ใกล้ไกล จำามั่น นิรันดร์กาล

 สาธารณูปโภค วางระบบ ครบทุกสิ่ง   ไม่อยู่นิ่ง บทบาท ผู้บริหาร

 ทั้งครูสอน ภาษา คณิต วิทยาการ    เก่งเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 จริยวัตร ปฏิบัติ คือแบบอย่าง     คือแนวทาง “การกระทำา”นำาศึกษา

 ผลสำาเร็จ ก่อเกิด ด้วยเมตตา    รักศรัทธา “ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง”

 จึ่งฉายา ขนานนาม ทุกถิ่นแคว้น    “ซุปเปอร์แมน” “อะเลนเดอร์ลอง” ของลูกศิษย์

 อีก “เจมบอนด์”ขจรไกลไปทั่วทิศ    ด้วยหัวใจ รักผูกจิต สนิทนาน

 หลากหลายงาน ตามรอย “พ่อมงฟอร์ต”   สานสืบทอด และรับใช้ ให้สุขศานต์

 กาย ปัญญา อารมณ์ จิตวิญญาณ    คือสายธาร บ่มจิต ศิษย์สุขใจ

 สถานที่ อาคาร สถานศึกษา    ล้วนก้าวหน้า ก้าวลำา นำาสมัย

 ใครเยือนถิ่น มงฟอร์ต ประทับใจ    สวนดอกไม้ สนามหญ้า เขียวขจี

 ประวัติศาสตร์ มงฟอร์ต จารึกรู้      ชนชื่นชู ชื่นชม สมศักดิ์ศรี

 อนุสรณ์ แห่งเมตตา เอื้ออารี    คุณความดี อิ่มเอิบอาบ ซาบดวงมาน

 ลุวาระ รวีวาร ผ่านปีพ้น     น้อมกมล พลังพล มหาศาล

 ประนมกร ก้มกราบ ซาบวิญญาณ    กระแสธาร ด้วยรัก ศรัทธาใจ

 ขอตั้งจิต อธิษฐาน แผ่กุศล    บันดาลดล สุขสวัสดิ์ิ์ นิรัติศัย

 แด่ ภราดา “คุณครูผู้ยิ่งใหญ่”    สถิตใน ดวงจิต นิจนิรันดร์

ด้วยความเคารพ

คณะภราดา คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

     ประพันธ์โดย คุณครูศิริพร   พรพิพัฒน์ไพบูลย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

้
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คนเก่ง MC
พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562



May -  July 2019 : 21



MC
Montfort College Newsletter : May -  July 2019

22 : Montfort College, Chiang Mainews



May -  July 2019 : 23



MC
Montfort College Newsletter : May -  July 2019

24 : Montfort College, Chiang Mainews

        นักเรียนในระดับช้ันม.1 และ ม.2 แผนการเรียน EP ท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ Cambridge KET 
และ PET Outstanding ในระดับA2 และ B1 ดีเย่ียม ประจำาปีการศึกษา 2018
   แผนการเรียน English Programme  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้นม.1 และ 

ม.2 แผนการเรียน EP  ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากลภาษาอังกฤษ Cambridge KET และ PET Outstanding ในระดับA2 และ B1 ดีเยี่ยม 

ประจำาปีการศึกษา 2018 ทีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด

     เหรียญทองแดง ยิมนาสติกแอโรบิก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 35 “บุรีรัมย์เกมส์”
ด.ญ.ฬิรปพา  บุญเพ็ง ชั้น ม.1/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 

2 เหรียญทองแดง ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภททีม 3 คน (TRIOS) 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ณ Ter-

minal21 Korat จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 

2562

     ว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562
     นายทัชรัณย์  ประพัฒน์โพธิ์  ชั้น ม.4/7 ที่ได้รับเหรียญทอง            
ฟรีสไตล์ 100 เมตร และ 200 เมตร เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 400 เมตร 
และ 1500 เมตร และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 14 - 15 
ปี ลำาดับที่ 3  ด.ญ.ธนัชญา  คงทวีบุญ ชั้น ม.1/8 ที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน และ นายอังกฤษ  ทองขันธ์  สังกัดชมรมว่ายน้ำามงฟอร์ต
วิทยาลัย  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง กบ 100 เมตร ทำาลายสถิติใหม่
ด้วยเวลา 1.07 นาที และรางวัลเหรียญทอง กบ 200 เมตร ทำาลาย
สถิติใหม่ด้วยเวลา 2.26 นาที  ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2562 (Speedo Thailand Age Group 
Swimming Championships 2019) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562

  เหรียญทองการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับบินผาดแผลง
และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันโดรน เรซซ่ิง การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์
นายชัชวิชญ์ คำาสว่าง  นักเรียนชั้น ม.5/7  ได้รับรางวัลเหรียญ

ทองจากการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับบินผาดแผลงและเหรียญ

ทองแดงจากการแข่งขัน โดรน เรซซิ่ง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แห่งชาติ ครั้งที่่ 35 บุรีรัมย์เกมส์  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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    ทีมฟุตบอล 7 คนมงฟอร์ตคว้าถ้วยชนะเลิศ U.ยูธคัพ
    รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
     ทีมฟุตบอล 7 คนรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 7 คน U.ยูธคัพ รุ่นอายุไม่

เกิน 13 ปี  โดยรอบแรก ชนะทีมแฟมิลี่ เอฟซี 4:0  ชนะทีมนวมินทร์ 

3:2 และชนะทีมซิลเวอร์ สตาร์ 1:0  รอบสอง ชนะทีมเทศบาลต้นธง 

1:0  รอบรองชนะเลิศ ชนะทีมนครลำาพูน 2:1 และรอบชิงชนะเลิศ 

ชนะทีมทรายตะวัน 3:0 ณ สนามเจ้าขุนอารีน่า อำาเภอสันกำาแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562

     ชมรมว่ายน้ำามงฟอร์ตวิทยาลัย คว้ารางวัล     สโมสร
    ยอดเยี่ยม อันดับที่ 2
     นายทัชรัณย์  ประพัฒน์โพธิ์ ชั้น ม.4/7 ได้รับถ้วยรางวัลชนะ

เลิศอันดับที่ 2 รุ่นทั่วไปชาย ชมรมว่ายน้ำามงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับ

รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม อันดับที่ 2  และ ด.ช.ภัคพล ปรีชาวนา ชั้น 

ม.2/6 สังกัดชมรมว่ายน้ำากิตติยะ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 

1 รุ่นอายุ 14 ปีชาย การแข่งขันว่ายน้ำา กกท.5 ต้านยาเสพติดแชมป์

เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย ชมรมว่ายน้ำา กกท.ภาค 5 จ.เชียงใหม่ 

ณ สระว่ายน้ำาอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่         

11 - 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

    การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 39
ด.ญ. นารดา อุดรพิมพ์ ชั้น ม.1/2 ได้รับ 2 รางวัล จากรายการ 

SCG Junior Badminton Championships 2019 การแข่งขัน

ชิงชนะเลิศเยาวชนประเทศไทย เอส ซี จี แบดมินตันเยาวชนชิง

แชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำาปี 2562 จัดโดย สมาคมกีฬา

แบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แข่งขันวันที่ 4 - 

9 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกแบดมินตัน และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ม.1/2  ได้รับรางวัลการ

แข่งขันแบดมินตัน  ดังนี้

  1.รายการแข่งขันแบดมินตัน ปุ้มปุ้ย แชมเปี้ยนชิพ 2019  ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
(ระดับนานาชาติ)  30 เม.ย - 5 พ.ค 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2 ประเภทหญิงเดี่ยว ไม่เกิน 13 ปี  ( GSU  13) และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทหญิงคู่ ไม่เกิน 13 ปี GDU13
 2.รายการแบดมินตันระดับ International Championship  
YONEX-SINGHA-ROZA-BTY  International Championship 
2019   22 - 28 April 2019 ได้รับรางวัล 2 รางวัล ประเภทหญิง
เดี่ยว อายุ ไม่เกิน13ปี GSU13  ได้รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 
และประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน 13 ปี  GDU13 ได้รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ2
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นายภูภัฎ จิระกิตติวุฒิ ม.6/1
ได้รับเหรียญทอง (Grade 11) 

นายครองไท ศีลาเจริญ ม.5/A 
ได้รับเหรียญเงิน(Grade 10)

ในการแข่งขันรายการ Kangaroo Math Competition (KMC 2019)
 Kangaroo Math Competition (KMC2019) is the world’s largest math competition on 4 May 

2019 | Release of Results  27 July 2019|Awarding Ceremony ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

 Kangaroo Maths Competition รายการ maths จากฝ่ังยุโรปสำาหรับ ป.1 - ม.6 คร้ังแรกในประเทศไทย                      
Kangaroo Maths Competition มีต้นกำาเนิดมาจากครูชาวออสเตรเลียในปี 1980 จากน้ันทางฝร่ังเศสได้สานต่อและจัดการ
แข่งขันในทุกๆปี ล่าสุดในปี 2018 มีประเทศเข้าร่วมท้ังหมด 90 ประเทศ นักเรียนเข้าร่วมสอบกว่า 6 ล้านคน เน้ือหาการสอบ
จะอิงหลักสูตรโรงเรียนเป็นหลัก จะไม่ยากเกินระดับ ไม่ advance แบบ maths Olympiad ท่ัวไป เน้น logical thinking. 

นายชาญจิติ กนกศักด์ิสกุล ม. 5/7 
ได้รับเหรียญทอง 

 การแข่งขัน 2019 SOUTH EAST ASIAN AMATEUR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP ในนามทีมชาติไทย รุ่นอายุ 

17ปี ในระหว่างวันท่ี 25-27กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม

ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ ม.1/2 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2
ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอายุ 12ปี

ในการแข่งขันรายการ KBC Junior Series 2019 

ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2562  
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     สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำาปีการศึกษา 2562
     โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

จัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพในองค์กร การบริการที่ดี และ

การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำาหนดการจัดสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โดยมี 

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาให้กับครูและบุคลากร ใน

โอกาสที่ท่านมารับตำาแหน่งผู้อำานวยการฯ ทั้งนี้ได้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาให้ความรู้แก่ครูและบุคลกรตลอดระยะเวลาการ

อบรมดังกล่าว.

รอบรั้ว MC
พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พฤษภาคม 2562

      ข้อคิด และโอวาท จากท่านผู้อำานวยการ เนื่องในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 
      วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

       ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ข้อคิด และโอวาท แก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ เนื่องใน

วันเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
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       สำานักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน งานอาคารสถานที่และงาน
โภชนาการ
       วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562

        ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดู

งานด้านอาคารสถานที่และด้านโภชนาการ จากสำานักรองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากนั้นคณะครูฝ่ายบริหาร

ทั่วไปได้นำาคณะศึกษาดูงานเดินเยี่ยมชมสถานที่ เช่น อาคารเรียน 

สวนวรรณคดี สระว่ายน้ำาฯลฯ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน.

      พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
       วันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2562 

        งานอภิบาลและศาสนกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดพิธี

บูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา   2562  ในวันศุกร์ที่  17  

พฤษภาคม  2562   เวลา  08.15-09.00 น.  ณ ลานจามจุรี   โดย

มีบาทหลวง สายชล  คันยุไล คณะเยซูอิต จากโบสถ์พระจิตเจ้าสวน

เจ็ดริน  มาเป็นประธานในพิธี

       นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยม    คารวะ 
ท่านผู้อำานวยการ       วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 อาจารย์พรรณี  สหเสวียนต์  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยม

คารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญ

กุลวงศ์ ได้ย้ายมาดำารงตำาแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 

พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย       ปฐมนิเทศสมัครเรียน นศท.
       วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562

        งานนักศึกษาวิชาทหาร และทีมงาน ผกท.โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ในการเขียนแบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร ประจำาปีการ

ศึกษา 2562 แบบ รด.1 และ แบบ รด.2  และตรวจเช็คการชำาระค่าเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชา

ทหาร ปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

       ผู้อำานวยการฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะ
ตรวจเยี่ยมจากสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
       วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562

       ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน

มงฟอร์ต และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก

สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และตรวจเยี่ยม

ศูนย์สะเต็มศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมทั้งแสดง

ความยินดีในการเข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัยอีกด้วย.
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        คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
         วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562

           ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผน

ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและ

ความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ในวันพฤหัสบดี ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมอาคารอำานวยการ 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

         กิจกรรมทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมสวนะ  
 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้

จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 5 รูป ที่ห้องจริยธรรม 

ตั้งแต่เวลา 07.00 น ถึง 08.20 น โดยในวันนี้มีนักเรียนห้อง ม.1/1 

2/9  และ 4/1 เข้าร่วมใส่บาตร รวมถึงผู้ปกครองและคณะครูอีก

หลายท่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

          ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 26
 วันที่ 18 -20 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 งานอภิบาล โดยชมรมคาทอลิก ได้จัดให้มีค่ายนักเรียน

คาทอลิก คร้ังท่ี 26 ข้ึน ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน (บ้านพักภราดาดอย

สุเทพ) ในหัวข้อ “จงเพียรพยายาม เพ่ือความเป็นหน่ึงเดียว” (อฟ 4:3) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านทางกิจกรรมท่ี

ปฏิบัติ และส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกัน  ในการน้ี มีนักเรียนท้ังศาสนา

คาทอลิก  โปเตสแตนต์ และศาสนาพุทธ ท้ังศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเข้ารวม

จำานวน 63 คน 

         แผนการเรียน English Programme จัดสอบ 
Mock Test Cambridge IGCSE
 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียน English Programme 

ได้จัดสอบ Mock Test Cambridge IGCSE ให้แก่นักเรียนในระดับช้ัน 

ม.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ และ ทักษะ ทางด้าน

วิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม อันโตนีโอ 
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      มงฟอร์ต ร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP
       วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนการเรียน English Programme ร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ CU-TEP  ให้แก่นักเรียน 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เพ่ือทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษท่ีมีคุณภาพตามมารตรฐานสากล ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

         แนะแนวศึกษาต่อจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน 
MPLC ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลายโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย
 วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 งานแนะแนว ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เครือวัลย์  พูลภัทร

ชีวิน และทีมงานองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน MPLC มาให้ความรู้เกี่ยว

กับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

เห็นความสำาคัญของการศึกษา, ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมถึง

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเตรียมความพร้อม และจุุดประกายความ

ฝันให้กับนักเรียน และผู้ปกครองในอนาคต  ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ 

และความสนุกสนานในการบรรยายครั้งนี้ โดยมีครูแนะแนวระดับชั้น 

ม.ปลายให้การต้อนรับ และอำานวยความสะดวกแก่ท่านวิทยากร

“MC จับมือ ประสานพลังกับพันธมิตร 
ยักษ์ใหญ่ด้านการ ศึกษา British Council” 
ส่งเสริมศักยภาพ และ มาตรฐานสากล ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 
 วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 แผนการเรียน English Programme  และ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประสานความร่วมมือ กับ 

British Council  จัดคอร์สติวเข้ม IELTS  และ English for Secondary ให้แก่ นักเรียนในระดับ

ช้ัน ม.1 และ ระดับช้ัน ม.ปลาย ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะ การทำาข้อสอบในรูป แบบ

มาตรฐานสากล และยกระดับมาตรฐาน ทางด้านภาษาอังกฤษ ให้เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21

         สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำาหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
       วันจันทร์ ที่ 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562

         การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  ณ ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  

เพ่ือให้รู้และเข้าใจถึงความสำาคัญของการปกป้องสิทธิเด็ก ท่ีครูและผู้

บริหารควรตระหนัก และกำาหนดเป็นแผนงานปฏิบัติใช้ในโรงเรียน
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         ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2/2562
 วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ  คณะกรรมการบริหาร และ

ประธานฝ่ายมัธยมศึกษา สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม

ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 2/2562 ณ โรงแรม 

กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

  การลงแผนงานโครงการในระบบ SWIS ครั้งที่ 2 / 2562
  วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

  คณะครูและบุคลากร ท่ีรับผิดชอบแผนงานโครงการประจำาปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงแผนงานโครงการ”     คร้ังท่ี 

2/2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้(คอมพิวเตอร์) ห้องสมุดกลาง เวลา 15.40-16.45 น.

          นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำาพานในพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2562 

 วันพุธ ท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำาพานในพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึงความ

กตัญญูกตเวที ระลึก ถึงพระคุณของครู รักษาไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย. 

          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 วันพฤหัสบดีท่ี วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้จัดการ

ประชุมชี้แจง หัวข้อ การ  เตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการ

วางแผน TCAS 62 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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          คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา
 วันพฤหัสบดีท่ี วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

 คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา พร้อมด้วยประธานมูลนิธิ

เพ่ือการศึกษาอิสลาม เข้าพบ ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ เพ่ือ

แสดงความยินดีในโอกาสท่ีมารับตำาแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ และ

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

          พิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีไหว้ครู ประจำาปี   
การศึกษา 2562
 วันพฤหัสบดีท่ี วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีไหว้ครู พิธี

แต่งต้ังคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี ปีการศึกษา 2562 โดยท้ังน้ีนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรวมกันทำา

กิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยได้ทำาความสะอาด

บริเวณภายในโรงเรียน และชุมชนมงฟอร์ต

          MC EP เปิดตัว SAT Subjects Tutorial Class ใน
ระดับชั้น ม.ปลาย แห่งแรกในภาคเหนือ
 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 แผนการเรียน English Programme และ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ผนึกกำาลังกับ EFL พันธมิตรศูนย์
ภาษาอังกฤษ และ วิชาการช้ันนำาระดับประเทศ ขับเคล่ือนและเตรียม
ความพร้อม ติวเข้มการเรียนการสอน SAT Subjects ให้แก่นักเรียนใน
ระดับ ช้ัน ม.5 EP  ปีการศึกษา 2562 เพ่ือยกระดับ เตรียมความพร้อม 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล ด้านการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ยังต่างประเทศ และ International Program



May -  July 2019 : 33

          ประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง สนามฟุตบอลและลู่วิ่ง
 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 

และคณะกรรมการ ตรวจรับงวดงาน การก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่ว่ิงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คร้ังท่ี 4 เม่ือวันศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอำานวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

          นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน  

 วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โดย มาสเตอร์เมธาสิทธ์ิ  สุุขประชาพันธ์ุ ครูแนะแนวระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้นำานักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถ่ิน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเชิงภูมิปัญญา 

ช่วยสร้างมูลค่าพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน”  ณ สวนสมุนไพร อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงงานน้ีจัดโดย

สถาบันวิจัย และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์กรมหาชน) นักเรียนท่ีเข้าร่วมต่างให้ความสนใจ ได้รับความรู้ และประโยชน์อันมหาศาลจากการใช้สมุนไพร

ไทย รวมท้ังความสนุกสนานเพลิดเพลินจนเสร็จส้ินกระบวนการ ซ่ึงการไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ี นักเรียนได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำานวยการอุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ด้วย
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มิถุนายน 2562

          การประชุมผู้ปกครอง วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 1/2562
 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ในวันผู้ปกครองพบ

ครูคร้ังท่ี 1/2562  โดยได้นำาเสนอนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสท่ีเข้ามารับตำาแหน่งผู้อำานวยการในปีการ

ศึกษา 2562 และมาสเตอร์บุญเท่ง เถระ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ช้ีแจงแนวปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ และพันธสัญญาลูกมงฟอร์ต มาสเตอร์

ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้สรุปผลการดำาเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิ ในปีการศึกษา ท่ีผ่านมา จากน้ันผู้ปกครองพบครูประจำาช้ันใน

ห้องเรียน ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยเวลา 08.30 - 12.00 น.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 13.30 - 16.30 น. ระดับช้ัน ม.ต้น

          อบรมทบทวนนักเรียนอาสาจราจร
 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ฝ่ายกิจการนักเรียน อบรมทบทวนนักเรียนอาสาจราจร โดย 
ร.ต.อ.วิทยา ศิริรัตน์ ร.ต.อ.ธาตรี พวงมาลา รองสารวัตรจราจร กลุ่ม
งานจราจร ตำารวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง  
กฏหมายจราจร การใช้ถนนอย่างปลอดภัย และทบทวนการอำานวย
ความสะดวกด้านการจราจร

          ทดสอบสมรรถภาพสมัคร นศท. และรายงานตัว
 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งหลักฐานการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร วัดร่างกาย ตรวจ
โรค และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพ้ืน ลุกน่ัง และว่ิง 800 เมตร) โดยมียอดรับสมัคร จำานวน 295 นาย พร้อมกันน้ีนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปี 
2 ได้รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562  ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 33

รอบรั้ว MC



May -  July 2019 : 35

 นศท.มงฟอร์ตจิตอาสา แสดงพลังความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 วันจันทร์ท่ี 3 มิถุนายน 2562

 ศฝ.นศท.มทบ.33 จัดกำาลังพล และ รด.จิตอาสา นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา 

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ” แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีดำาเนินการพัฒนาทำาความสะอาดบริเวณ

วัด เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดสันป่าข่อย และการบริจาคโลหิต ณ 

สโมสรกาวิละ มณฑลทหารบก

          นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ติว GAT       
ไทยเชื่อมโยง
 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ร่วมกับงานแนะแนว ได้จัดติว GAT 

ไทยเช่ือมโยงให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือเตรียมความ

พร้อมสำาหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก มาสเตอร์กิตติ

ศักด์ิ  จันกัน  ครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้เกียรติมา

เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 

St.Joseph Hall 

          ประชุมความร่วมมือการดูแลนักเรียนร่วมกับผู้
ประกอบการธุรกิจหอพัก หมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า
 วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  และ 

ครูรัชนี ชำานาญรบ หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  ประชุมขอ

ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก ท่ี

เปิดกิจการในหมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 

อาคารเซนต์แมร่ี
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          การจัดประกวดห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 1
 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จัดให้มีการประกวดห้องเรียนดีเด่น ทุกๆ ภาคเรียนและทุกปีการศึกษา ท้ังน้ี

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมีหัวข้อการประเมิน ได้แก่่ นักเรียนมาเข้าแถวตรงเวลา ร่วม

ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ เสียงดังฟังชัด สมาธิจิตอย่างสำารวม  การเดินแถวข้ึนช้ันเรียน ข้ึนห้องเรียนเป็นระเบียบไม่เสียงดัง ความสะอาดห้องเรียน 

พ้ืนห้อง หน้ากระดาน Active board ร่่องกระดาน Active board  จัดโต๊ะเก้าอ้ีเป็นระเบียบ และอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ และการจัดบอร์ดเป็น

ปัจจุบัน ตามตารางท่ีฝ่ายกิจการกำาหนดให้

          สถาบัน Mercier Tutor มาวัดบุคลิกภาพ และอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายด้วย
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ MBTI
 ระหว่างเดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สถาบัน 

Mercier Tutor มาแนะแนว และทดสอบบุคลิกภาพ และอาชีพ โดยใช้

โปรแกรม MBTI ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โรงเรียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย เพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบถึงข้อมูลบุคลิกภาพของ

ตนเอง และเป็นการเตรียมตัวสำาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ

การประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน

          MC Road Show
 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.  2562  
 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัด MC Road Show 
ณ หอประชุม St.Gabreil Hall โรงเรียนมงฟอร์ตแผนก ประถม เพ่ือ
ช้ีแจงปฏิทิน และ รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนในรอบโครงการ
ทุนเรียนดี และ ห้องเรียน Gifted ระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

          วิทยาลัยนานาชาติ มช. แะแนวการศึกษาต่อ
 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.  2562  
 งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้นักเรียน 
ระดับช้ันมัยมศึกษาปีท่ี  6 แผนการเรียน EP

          การเขียนพู่กันจีน ชมรม Chinese is fun ม.1 

 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 กิจกรรม ชมรม Chinese is fun ระดับช้ัน ม.1 วันจันทร์ท่ี 

10 มิถุนายน 2562 เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ การเขียนพู่กัน แบบจีน 

โดยในกิจกรรม เด็กๆ จะได้ฝึกการจับพู่กัน การเขียนอักษรจีน คำาว่่า 

水 山 花 โดยใช้อุปกรณ์การเขียนท่ีเป็นกระดาษพิเศษ ใช้น้ำาเป็น

หมึก เขียนเสร็จ รอให้แห้ง สามารถเขียนต่อได้อีก สถานท่ีทำากิจกรรม

ชมรม ณ ลานกล้วยไม้ 
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          นิเทศการจัดการเรียนการสอน
 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 ฝ่ายวิชาการ งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศฯ ได้จัดให้มีการนิเทศฯ 8 กลุ่มสาระ รวม EP ในภาคเรียนท่ี 1/2562 ระหว่างวันท่ี 10 

มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562

          สถาบัน The One Plus แนะแนวการศึกษาต่อใน
ระบบ TCAS ให้กับนักเรียนระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับ

เกียรติจากสถาบัน The One Plus เชียงใหม่ มาแนะแนวการศึกษาต่อ

ในระบบ TCAS เพ่ือสร้างความต่ืนตัว และตระหนักถึงความสำาคัญของ

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 ซ่ึงนักเรียนท่ีเข้าฟังจะได้รับท้ังความรู้ และโอกาสทางการศึกษาใน

ด้านต่าง ๆ ณ ห้องเรียน ม.5/1 - 5/11 

          สถาบัน Mercier Tutor วัดบุคลิกภาพ และอาชีพ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562 

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากสถาบันเมอร์

ซิเออร์ มาแนะแนวเก่ียวกับอาชีพ และวัดบุคลิกภาพให้กับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในคาบแนะแนว   เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

กระตือรือร้นในการปรับบุคลิกภาพ และการประกอบอาชีพท่ีตรงกับ

บุคลิกของตัวนักเรียน  ซ่ึงการแนะแนวคร้ังน้ี สร้างความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และความรู้มากมายให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

         ฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุง
 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป ได้ขอความอนุเคราะห์ 

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นหมอกควัน

กำาจัดยุงท่ัวบริเวณโรงเรียน เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก เน่ืองจากช่วง

น้ีเป็นช่วงฤดูฝน ยุง แพร่พันธ์ุอย่างรวดเร็ว ทำาให้มียุงในบริเวณโรงเรียน

ค่อนข้างมาก รวมท้ังเร่ิมมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ จึง

ได้ฉีดพ่นหมอกควันกำาจัดยุงท่ัวบริเวณโรงเรียน เพ่ือป้องกันโรคดังกล่าว
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          สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬายูโดรายการ Thailand International Judo Championships 2019
 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ      

Thailand International Judo Championships 2019 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จาก 28 ประเทศ ระหว่างวันเสาร์ ท่ี 15 - วันอาทิตย์ ท่ี    

16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม St.Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

         การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.  2562  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับโครงการ        
istudy ได้จัดให้มีการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 และ 4  ท้ังภาคปกติ และ  English program  โดย
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน และนำา
ไปวางแผนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษต่อไป

          สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งครูจีน 
เข้ามาทำางานเป็นครูผู้สอนในระดับชั้น ม.1 และ ม.2
 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.  2562  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับความอนุเคราะห์
จากสถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งครูจีน เข้ามาทำางานเป็น
ครูผู้สอนในระดับช้ัน ม.1 และ ม.2 โดยสอนร่วมกับครูประจำาการของ
โรงเรียน ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับเจ้าของภาษา อีกท้ัง
สามารถเรียนรู้ในเร่ืองของการอ่าน ออกเสียง การเขียน ภาษาจีน อีกด้วย 

          สถาบันการทำาอาหารชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส 
(le Cordon Bleu) แนะนำาหลักสูตรการเรียน ให้กับนักเรียน
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส
 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนวิชา

ภาษาฝร่ังเศส ได้รับเกียรติจากสถาบัน Cordon Bleu สถาบันการทำา

อาหารช้ันสูงของประเทศฝร่ังเศส เข้ามาแนะแนวและแนะนำาหลักสูตร

ของสถาบัน ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 แผนการเรียน

ศิลป์-ภาษาฝร่ังเศส เพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อและการอบรม

เพ่ือรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะส้ัน 9 เดือน ณ ประเทศ

ฝร่ังเศสและประเทศไทย 
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          กิจกรรมทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมสวนะ   

 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.  2562  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้
จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 5 รูป จากวัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร มารับอาหารบิณฑบาตจากคณะครูและนักเรียนเน่ืองในวัน
ธัมมัสวนะ  ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้จัดข้ึนทุกวันศุกร์ ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 5 ใน     
ปีการศึกษา 2562

          ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำาปีการศึกษา 2562
 วันเสาร์ที่  22  มิถุนายน  2562

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ฝ่ายบริหารท่ัวไป และฝ่ายสำานัก

ผู้อำานวยการ  จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน  โดย ไบร์ทแลปและ

โรงพยาบาลแม่วาง  ณ โรงอาหาร หอประชุมเซนต์โยเซฟ

          กิจกรรม Open House
 วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 

 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Open House ให้กับผู้ปกครอง

และนักเรียนท่ีสนใจจะนำาบุตรหลานเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย ในระดับช้ัน ม.1 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี 23 มิถุนายน 2562 ในการน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

เปิดประสบการณ์ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ให้กับผู้ปกครองและ

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี

          การตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำาปี 2562
 วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีการศึกษา 2562 โดยสำานักงานสวัสดิการ และ

คุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานในสถานศึกษา รวมท้ังพัฒนาต้นแบบการดำาเนินการเร่ืองความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน กิจกรรมดังกล่าว ดำาเนินการในวันจันทร์ท่ี  24  มิถุนายน  2562  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมร่ี คณะกรรมการ

พร้อมลงตรวจสภาพจริง ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู และโรงอาหาร  

         กิจกรรมค่าย REL.TOMODACHI  
         (สานสัมพันธ์สายศิลป์)
 วันอังคารที่ 21 - 22  มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่าย   

REL.TOMODACHI (สานสัมพันธ์สายศิลป์) โดยมีการบูรณาการร่วมกับ

ค่ายภาษาฝร่ังเศส ในวันศุกร์ ท่ี 21 ถึงวันเสาร์ ท่ี 22 มิถุนายน 2562 ณ 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ. สันกำาแพง โดยมีนักเรียนช้ัน ม.

4/10,   ม.5/10  และนักเรียนช้ัน ม.6 ท่ีเรียนแผนการเรียนศิลป์-ญ่ีปุ่นและ

ศิลป์-ดนตรี เข้าร่วม



MC
Montfort College Newsletter : May -  July 2019

40 : Montfort College, Chiang Mainews

          วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 วันพุธที่  26 มิถุนายน 2562

 เน่ืองด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 

General Assembly) ได้ให้กำาหนดวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้เชิญตำารวจ

ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่  คือ ร.ต.ท.ธีรยุทธ  ดวงสว่าง .และ ด.ต.โสภณวิทย์ วังแก้ว มาให้ความรู้เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง

ความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด  และมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหร่ี ในวันท่ี  26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10-08.40 น. ณ บริเวณลานจามจุรี โรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

          กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2562
 วัน 17 - 26 มิถุนายน 2562

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่  ประจำาปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันท่ี  17 - 26  มิถุนายน  2562  

โดยจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนในระดับช้ัน ม.1 - ม.6  และ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำานวยการ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญ

กุลวงศ์ มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีได้รับรางวัลในแต่ละประเภท  วันท่ี 26  มิถุนายน  2562  ณ  เวทีลานจามจุุรี  โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย

         การสอบ Pre TCAS ‘62 ครั้งที่ 1/2562
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ระหว่างวันที่ 24-30 มิถุนายน 2562
 ฝ่ายวิชาการได้เตรียมความพร้อมของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการสอบ Pre TCAS ‘62 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-30 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม Saint Joseph
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          EP Leadership Camp
 วันศุกร์ที่  28 มิถุนายน 2562

 แผนการเรียน English Programme ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดกิจกรรม EP Leadership Camp ให้แก่ นักเรียน         

ในระดับช้ัน ม.1-6 ในวันศุกร์ท่ี 28 มิถุนายน 2562 ท่ีผ่านมาเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านภาวะผู้นำาให้แก่นักเรียน อีกท้ัง ปลูกฝัง

เจตคติในการทำางานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้สอดคล้องตามบริบทของโลกสากลในอนาคต 

          ฝึกปฏิบัติทำาข่าวภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ 
 วันอาทิตย์ที่  30 มิถุนายน 2562

 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตัวแทนนักเรียนเครือข่ายจากโรงเรียนต่าง ๆ อีก 9 โรงเรียน ฝึกปฏิบัติทำาข่าวภาคสนาม

จากแหล่งเรียนรู้ โดยการเย่ียมชมโรงแรมและเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารยุโรป พร้อมกันน้ีได้มีคณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา 

อนุสารสุนทร และคณาจารย์ฝ่ายโภชนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดลำาพูน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซค์ สปา 

รีสอร์ท เชียงใหม่

          สอบวัดความรู้ Pre Admission TCAST 
          ปีการศึกษา 2562   

 วันเสาร์ท่ี 29 -อาทิตย์ท่ี 30 มิถุนายน 2562
 บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จัดสอบวัดความรู้ Pre Admission TCAST ปีการศึกษา 2562 คร้ังท่ี 1 
วันเสาร์ท่ี 29 -อาทิตย์ท่ี 30 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ 
และอาคารเอ็มมานูเอล  โดยมีนักเรียนระดับช้ัน ม.ปลายจากโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัยและจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคเหนือ เข้าทดสอบวัด
ความรู้จำานวนท้ังส้ิน  1,225 คน (35 ห้องสอบ) 
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          ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 / 2562
 วันอังคาร ที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำานวยการและผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานจัดการ

ประชุม คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท้ัง 2 โรงเรียน คร้ังท่ี 1 / 2562  ซ่ึงเป็นการ  ประชุมร่วม

กันท้ัง ประถม และ มัธยม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือการจัดการศึกษาให้มีเสถียรภาพและต่อเน่ืองของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันอังคาร ท่ี 

2 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมร่ี ช้ัน 3 อาคารเซนต์แมร่ี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

กรกฎาคม 2562

          การจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 
 วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2562 
 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม และครูกมลชนก พิณชัย ครูผู้สอนภาษา
ญ่ีปุ่น ร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการเย่ียมชมการจัดการเรียนการสอนภาษา
ญ่ีปุ่นของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โดยMR.CHIRAKA HARIYA นายก
เทศมนตรีเมืองโคกะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญ่ีปุ่น และคณะ พร้อมรับ
ฟัง พูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม
ภาษาญ่ีปุ่น

         กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 การแข่งขันสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีมงฟอร์ต MC Star 2019 (รอบตัดสิน)
 วันอังคาร ที่ 1 - 2 กรกฏาคม พ.ศ.2562

 สภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ไดจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีมงฟอร์ต  (MC Star 2019) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมพันธสัญญา

ของนักเรียนมงฟอร์ตท้ัง 10 ข้อ ท้ังน้ีสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมในช่วงพักของนักเรียนในช่วงเดือน มิถุนายนท่ีผ่านมา ซ่ึงได้มีการตัดสิน ในวันท่ี      

1 - 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00-13.55 น.(ช่วงพักกลางวัน)  โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามพันธสัญญา 

รอบรั้ว MC
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         งานเทศกาลทานาบาตะ “七夕祭り” โดยนักเรียนและครูแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
 วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 กิจกรรมงานเทศกาลทานาบาตะ “七夕祭り” โดยนักเรียนและครูแผนการเรียนศิลป์ภาษาญ่ีปุ่น บริเวณหน้าโรงอาหาร ซ่ึงในวัน

ท่ี 7 กรกฎาคม คือวันแห่งเทศกาล “ทานาบาตะ (Tanabata)” เป็นเทศกาลตามฤดูกาลของญ่ีปุ่นท่ีมีมาแต่โบราณ ในเทศกาลทานาบาตะ จะมี

การนำาเอาแผ่นทังซะกุ (Tanzaku) ท่ีด้านในเขียนคำาอธิษฐานไว้ พร้อมด้วยของประดับชนิดอ่ืนๆ ท่ีทำาจากกระดาษไปแขวนประดับไว้กับก่ิงไผ่ ซ่ึงก่ิง

ไผ่น้ีชาวญ่ีปุ่นเช่ือถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีจะช่วยปัดเป่าส่ิงช่ัวร้ายได้

         โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
 วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(นักเรียนชมรม MCTV ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 )  และนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ในนาม

ตัวแทน สังกัดการศึกษาเอกชน ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social 

Media) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปี 2562 จัดโดยสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำา จ.เชียงใหม่ การจัดอบรมในคร้ังน้ี เป็นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยยุค

ใหม่ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ส่ือสารกับเครือข่ายสามารถวางแผนทำางานริเร่ิมสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา

เรียนรู้การทำางานนำาไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา จำานวน 100 คน จากหน่วยงาน

ทางการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 20 โรงเรียน

        ภราดา ดร.สุรกิจ ศรึสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานเชิดชูเกียรติ และสถาปนา
คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมงานเชิดชูเกียรติและสถาปนาคณะกรรมการบริหาร

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับรับตำาแหน่งคณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดียวกัน 

มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ  หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เข้ารับตำาแหน่งประธานฝ่ายมัธยมศึกษา และคณะกรรมการ

บริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลคเชียงใหม่
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         การแนะแนวการศึกษาต่อ หัวข้อ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 การแนะแนวการศึกษาต่อ หัวข้อ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

โดย อาจารย์ฐิติวัฒน์ ลีละประสพโชค ผู้ช่วยรับสมัครภูมิภาค มหาวิทยาลัย Stamford ณ ห้องประชุม

แอมบรอสิโอ

         อบรมพนักงาน ปีการศึกษา 2562
 วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดย สำานักผู้อำานวยการและฝ่ายบริหารท่ัวไป จัดอบรมพนักงาน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

พนักงานได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาทักษะการทำางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจากภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นผู้ให้

ความรู้  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

         ต้อนรับ นายอาคม สุภางค์เผ่า 
         นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วยคณะ
 วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 นายอาคม  สุภางค์เผ่า  นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าสถาบันในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบ 

ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ 

ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุม

อาคารอำานวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

         วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแนะแนวหลักสูตร
 วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ และ             

เจ้าหน้าท่ีจากงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแนะแนว 

และแนะนำาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโครงการ Fifted School ให้กับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในคาบแนะแนวเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต 

นักเรียนระดับช้ัน ม.4 ท่ีเข้าฟัง ได้รับความรู้ และสาระต่าง ๆ มากมาย 

         นศท.มงฟอร์ตร่วมพิธีไหว้ครู และพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจำาปีการศึกษา 2562
 วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 

 พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพิธี

เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำาปีการศึกษา 2562 โอกาสน้ี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัยได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2562 และได้ร่วมโครงการ รด.ไซเบอร์ ในการปรับปรุงหลักสูตร

ใหม่ของนักศึกษาวิชาทหารด้วย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา
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         ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอัคราธิการ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 

 วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และนักเรียนให้การต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล  Rev. Bro.Pratap Reddy  ท่ีได้มาเย่ียมเยือนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

         การสอบ Dictation ระดับชั้น ม.1
 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดสอบ   Dictation ให้นักเรียนในระดับช้ันต่างๆ ประจำาปีการศึกษา 2562 

เพ่ือยกระดับการฟัง เขียน ภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานสากล โดยในระดับช้ัน ม.1 วิชา วิทยาศาสตร์ IE      

คณิตศาสตร์ IE , สังคม IE  และ ภาษาอังกฤษ  ได้เร่ิมในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ณ หอ

ประชุมเซนต์โยเซฟ 

         นักเรียนศิลป์-ญี่ปุ่นเข้าร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น “นิฮงไซ” ครั้งที่ 22
 วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ครูศิริขวัญ แก้วแย้ม และครูกมลชนก พิณชัย นำานักเรียนศิลป์-ญ่ีปุ่นร่วมงานนิทรรศการญ่ีปุ่น 

“นิฮงไซ” คร้ังท่ี 22 ร่วมการแข่งขันด้านวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเหนือ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันเสาร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริม เผยแพร่

วัฒนธรรมญ่ีปุ่น ในวันอาทิตย์ท่ี 21 ก.ค 2562 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ 

         ชี้แจงแนวปฏิบัติการลาพักการเรียน สำาหรับนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ปีการศึกษา      
2562-2563
 วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ได้ดำาเนินการประชุมผู้ปกครอง

และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมต่างประเทศในปีการศึกษา 

2562-2563 จำานวน 42 คน เพ่ือช้ีแจงแนวปฏิบัติการลาพักการเรียน การกลับเข้า

ช้ันเรียน  และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง พร้อมท้ังแสดงความยินดี กับนักเรียน ดัง

กล่าว
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         รายการทอล์คโชว์ “ไทยดี มีมารยาท” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดย ครูทอม คำาไทย
 วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 รายการทอล์คโชว์ “ไทยดี มีมารยาท” แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดย ครูทอม 

คำาไทย  (ครูจักรกฤต โยมพยอม) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 

มูลนิธิฮ่ัวเค้ียวป่อเต๊กเซ่ียงต้ึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัทโมโนเทคโนโลยี 

จำากัด  ร่วมจัดทอล์คโชว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ไทยดีมี

มารยาท เพ่ือสนับสนุนอัตลักษณ์ไทย ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำาเนินงานร่วม

กัน ด้านมารยาทไทย แนวปฏิบัติในสังคมไทยและภาษาไทย โดยผ่านกิจกรรม ฟรี ทอล์คโชว์ 

ไทยดี มีมารยาท  5 คร้ัง 5 ภูมิภาค

         การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ
การติดตามแนวใหม่
 วันที่ 22 - 23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดส่งหัวหน้างานการเรียนการสอนและนิเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระและกรรมการ

นิเทศเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการติดตาม

แนวใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

         กิจกรรมค่ายสนุกคิดผลิตสื่อสิ่งแวดล้อม กบจูเนียร์ ปี 11
 วันที่ 20 - 21 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 นักเรียนชมรม MCTV เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสนุกคิดผลิตส่ือส่ิงแวดล้อม กับ 20 โรงเรียน (The Green Zero Waste กบจูเนียร์ ปี 11 ) โดย

นักเรียนได้นำาเสนอผลงาน และได้เรียนรู้ในฐานการผลิตส่ือต่างๆ และจะต้องปรับปรุงผลงานตลอดจนแก้ไข้ผลงาน นำาเสนอในรายการกบนอกกะลา 

และเข้าร่วมประกวดซุปเปอร์กบในวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ต่อไป

         นักเรียนระดับชั้น ม.6/1 - 7 และ 6/A ศึกษาดูงานด้านวิศวะโยธา ณ 
ชลประทานเชียงใหม่
 วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้นำานักเรียนระดับช้ัน ม.6/1 - 6/7 และ 6/A ไปศึกษาดูงาน ซ่ึง

แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานด้านโครงการศึกษาเรียนรู้การ

ปฏิบัติวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมชลประทาน, วิศวกรรมเคร่ืองกล ท่ี ชลประทานท่ี 1 เชียงใหม่ 

(ป่าแดด) เชียงใหม่  และช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานท่ี โครงการ

อุโมงค์ผันน้ำา โครงการเพ่ิมปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาเข่ือนแม่กวงอุดมธารา  อำาเภอแม่แตง จัังหวัดเชียงใหม่   

โอกาสน้ีได้รับความอนุเคราะห์ และการต้อนรับจากผู้อำานวยการชลประทาน และทีมงาน ท้ังในส่วน

ของการบรรยาย การพาไปศึกษาสถานท่ีจริง ซ่ึงนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี ได้รับท้ังความรู้ ความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในการศึกษาหาความรู้ เพ่ือใช้ประกอบ

การตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต 
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         งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำาประเทศไทย จัด
นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน 2562
 วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำาประเทศไทย จัดนิทรรศการการ

ศึกษาไต้หวัน 2562 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในการศึกษาต่อในไต้หวัน รวมถึง มีบูธมหาวิทยาลัยจากไต้หวันมาให้ความรู้กว่า 30 มหาวิทยาลัย

          วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ.  2562  

 ในโอกาสฉลองวันสถาปนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครบ 88 ปี  ทางโรงเรียนได้จัดวจนพิธีกรรมโอกาสฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรี

ญอง เดอ มงฟอร์ต และการแสดงมุฑิตาจิต แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร  เกแก็ง (ครบรอบ 1 ปี มรณกรรม) วันพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 

น. – 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์นักบุญมงฟอร์ต

 ในการน้ีทางโรงเรียนได้เรียนเชิญบาทหลวงประจวบโชค  ตรีโสภา สงฆ์คณะพ้ืนเมืองเชียงใหม่ มาเป็นประธานประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา (วจนพิธีกรรม) ซ่ึงมีคณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร ครู นักเรียน พนักงาน  เข้าร่วมพิธีด้วยความเคารพศรัทธา  และมีการวางช่อดอกไม้แด่นัก

บุญหลุยส์ฯ และวางดอกไม้ให้แด่ภราดาโยเซฟ อังเดร  เกแก็ง (ครบรอบ 1 ปี มรณกรรม) เพ่ือเป็นการแสดงมุฑิตาจิต 
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         แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำาใจสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ
 วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 แผนการเรียน English Programme ร่วมกับคณะผู้ปกครองนักเรียน ระดับช้ัน ม.4 จัดกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำาใจสร้างรอยย้ิมให้ผู้สูงอายุ 

ณ บ้านพักผู้สูงอายุธรรมนูปกรณ์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ท่ี 20 กค 62 ท่ีผ่านมา กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมให้เด็กๆ รู้จักการแบ่งปัน  มีความเอ้ืออาทรต่อ

ผู้อ่ืน ท้ังบริจาคส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจำาเป็น  ทำาความสะอาดบริเวณเรือนพัก เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำา ตัดเล็บให้คุณตาคุณยาย เล้ียงอาหารกลางวัน และ

สันทนาการ เป็นต้น  ท้ังน้ีเพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนให้มีจิตสาธารณะ และ บำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม

         ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และท่ีปรึกษางานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

พร้อมผู้ร่วมบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 10 ประจำาปี 2562  ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

         กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกจิตอาสา วาดภาพบนผนังรั้วกำาแพงสวนสาธารณะเจริญ
ประเทศ “คนปลูกป่า-เมือง-ธรรรมชาติ”
 วันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล    
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจิตอาสา  วาดภาพบนผนังร้ัวกำาแพงสวนสาธารณะเจริญ
ประเทศ “คนปลูกป่า-เมือง-ธรรรมชาติ” โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนเชียงใหม่  จำานวนกว่า  200  คนตามแนวพระราชดำาริ                
“เราทำาความดี ด้วยหัวใจ”  กิจกรรมวาดภาพบนพ้ืนกำาแพง ในแนวคิด”คนปลูกป่า-เมือง-
ธรรรมชาติ”  ขนาด 2.50 X  40  เมตร  ประมาณ  100  ตารางเมตร
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         การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10 
 วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2562 

 ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และท่ีปรึกษางานอภิบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  

พร้อมผู้ร่วมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และปิดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล คร้ังท่ี 10 เพ่ือหารายได้สบทบทุนกองทุนครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย ซ่ึงจัดข้ึน ณ  สนาม Bully Bowl ช้ัน 4 ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว

   ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 

 คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิ
ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
และร่วมแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบจังหวัดเชียงใหม่
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับใบประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้อุทิศตน ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสมำาเสมอ
โดยไม่มีสถิติการขาด ลา และมาสาย ตลอดปีการศึกษา 2561”

ในพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2562 

ลำาดบั ชื่อ-สกุล

1 ครู พรจิตต์ รังสรรค์

2 ครู กนิษฐรินทร์ พลศักดิ์

3 ครู สมฤทัย ชัยพิมาน

4 มาสเตอร์ เสถียร ช่างเงิน

5 มาสเตอร์ ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ

6 ครู นงลักษณ์ แอมบอส

7 ครู กรรณิการ์ ใจแก้ว

8 ครู สุชาวดี ยั่งยืน

9 ครู ณัฐชยา พอพิน

10 มาสเตอร์ กำาจร ยั่งยืน

11 มาสเตอร์ ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์

12 มาสเตอร์ สรพงษ์ สมธรรม

13 ครู ดาริษา แสงสินธุ์

14 มาสเตอร์ จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

15 มาสเตอร์ ไชยวัฒน์ บุญเลิศ

16 ครู รัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

17 ครู ทัศนีย์พร สุขโชติ

18 มาสเตอร์ ชนะ เปรมกลาง

19 ครู เครือวัลย์ รัตนมงคล

20 ครู สิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ

21 ครู กมลชนก พิณชัย

่
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 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผสานชีวิตจำานวน 532 คน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ (จากจำานวน 537 ขาด 5 คน) มีประสบการณ์ในการแสวงหา

ความจริง  เรียนรู้เป้าหมายชีวิต  โดยการใช้สมาธิ สติ เป็นเคร่ืองมือ มีทักษะในการทำางานเป็นกลุ่มและมีภาวะผู้นำา โดยได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ ตามท่ีพระสงฆ์ได้แนะนำา ด้วยความจริงจัง เอาใจใส่ ได้พัฒนาทัศนะคติท่ีดีด้านการมีจิตสาธารณะ  เรียนรู้ความจริงของชีวิต ด้วยตนเองอย่าง

มีวินัยจากวัดต่างๆ

 นักเรียนเห็นคุณค่าของความสุขท่ีดำารงอยู่ในชีวิตท่ีพอเพียงตามพระราชดำารัส ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงประทานไว้ให้กับปวงชนชาว

ไทย  พร้อมกันน้ีนักเรียนฝึกตนเองเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทำางานเป็นหมู่คณะ  โดยการร่วมกันทำาความสะอาดวัด เก็บขยะ

 กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีได้ฝึกให้นักเรียน รัก รับใช้ แบ่งปันตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในภาค

ปฏิบัติจริง  และในข้ันตอนการดำาเนินงานนักเรียนได้แสดงทัศนะต่างๆ ต่อกิจกรรมไว้ดังน้ี

 “คาดหวังท่ีจะได้ช่วยงานวัดเเละได้รับความรู้จากกิจกรรมผสานชีวิตม่ีจะสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้”

 “มีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้เพ่ิมเติมหรือความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับพระพุทธศาสนามากข้ึนและมีความคาดหวังท่ีจะได้

ทะนุบำารุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมท้ังมีความคาดหวังจะได้ทำางานกลุ่มร่วมกัน”

“ได้ฝึกการทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม”

 วิสัยทัศน์
 งานอภิบาลและศาสนกิจเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรครบทุกมิติของ

ชีวิต  ส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมตระหนักในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  มีความรู้ความ

สามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  รู้เท่าทันสังคม  และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของ

วัฒนธรรม  จารีต ประเพณี  รักและรับใช้ตามแบบอย่างชีวิตท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

 พันธกิจ
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาท่ีตนนับถือ

 2. จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกกลุ่มในโรงเรียน 

 เป้าหมาย 
          สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และนำาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน อีกท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดี

ต่อชุมชน และมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเป็นพ้ืนฐานในการดำาเนินชีวิต

กิจกรรมผสานชีวิต

งานอภิบาลและศาสนกิจ

สรุปการไตร่ตรอง/สะท้อนคิด กิจกรรมผสานชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          ปีการศึกษา  2562     “สืบสาน ตำานาน พระศาสนา ”
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 “การพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตระหนักถึงคุณธรรมพ้ืนฐาน เข่น ประหยัด อดออม อดทน และความตรงต่อเวลา”

 “หลังจากท่ีข้าพเจ้าได้ปฏิบัติกิจกรรมผสานชีวิตแล้วก็ทำาให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน และการมีจิตสาธารณะ

โดยการยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน”

 “กิจกรรมน้ีทำาให้ผมได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิต และสร้างสรรค์ผลงานช้ินหน่ึงท่ีคุณครูส่ังช่างเป็นเร่ืองยาก แต่เม่ือทุกคนพยายามช่วยเหลือกัน 

แม้งานจะออกมาไม่ดีนัก อย่างน้อยเราก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน”

 “ส่ิงท่ีผมได้จากการร่วมกิจกรรมผสานชีวิตน้ัน ไม่ใช่ได้ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ยังเป็นกิจกรรมท่ีทำาให้ผมได้ทำาประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

ตลอดจนยังได้ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน การบริหารจัดการกับเวลา ความสามัคคี อดทน และ รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานท่ี

ออกมาน้ันเสร็จสมบูรณ์”

 “เม่ือเราเป็นคนดี เเละทำาในส่ิงท่ีดี สังคมก็ย่อมท่ีจะดีตามไปด้วย” “ช่วยเหลือสังคม บำาเพ็ญประโยชน์” ฯลฯ

MCEP NEWS Academic Year 2019 
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      In 2003, Montfort College English Programme began with just two     
classrooms of 25 students in grades M1 and M4, along with only eight staff 
members. Today, our department is comprised of six levels, M1 - M6, 250      
students, and 35 foreign and Thai staff.
Montfort College English Programme’s activities for 2019:
     1) Montfort College English Programme strives to increase the number of 

foreign students in our classrooms from countries such 
as China, Japan, South Korea, and other nations. 
We intend to harmonize both Thai and international 
cultures together within our department to align with 
the global education trend of the 21st-century. Our 
students need to gain knowledge and experience  
relating with different cultures, ways of life, 
international communication, and the ability to 
cooperatively  engage with students from other countries. Montfort College EP currently has 24 
international students (10%) in our department, and looks to increase that number each year. 

     2) Montfort EP maintains its vision to cooperate with 
international organizations. Semester 1:  AY2019, Montfort 
College English Programme collaborated with British Council to 
be an official partner and also the IELTS examination center 
for both English Programme and Regular Programme 
students. 
    3) Montfort College English Programme has also   
synergized with EFL Learning Center (English Proficiency 
Tutorial Center in Chiang Mai), this cooperation focused 
on SAT subjects preparation course (Mathematics, English, 
Physics, Biology and Chemistry) for Mathayom 5 students. 
    We are the fiFirst school in the northern religion which  
provided SAT subjects to upper secondary classes.  

MCEP NEWS Academic Year 2019 
By Mr.Warinthrone Vasuwat: Head of English Programme
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          4) Montfort College English Programme has 
   developed international examinations standards 
   and is appointed by Cambridge Assessment       

International Education (CAIE) as an official international examination center, with our center number being 
TH196.  We provide KET for M1, PET for M2, 
Cambridge Checkpoint for M3,  Cambridge 
IGCSE for M5 and also SAT Classes. In additional: 
IELTS exams for M6. Montfort College English 
Programme monitors and maintains international 
standards to benefit and prepare our students for 
the future. 
      5) Montfort College English Programme 
encourages our students to participate in internal 
and external academic competitions and also 
CSR activities. These competitions include English 
speech, science competitions, robotics competitions, 
sports competitions, and others.
       6) Montfort College English Programme 
provides students with 
the opportunity to join 
international activity clubs 
as well as international 
travel opportunities. Our 
activity clubs include 
robotics, chess, rugby, 
basketball, cooking, and 
others. Our international 
trips provide students cultural immersion with 
countries such as Australia, China, South Korea, 
and others with a focus on international 
communication.

 EP Honor Roll AY 2019; 
 1) Cambridge KET/PET: Our M1- M2 EP students achieved B1 & B2 ranking according to 
the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) international standard.   
 2) Cambridge Checkpoint: Our M3 EP students achieved high rankings in the Cambridge 
Checkpoint Examinations (Mathematics, English, and Science). 
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ตารางภาพรวมการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ อื่นๆ ปีการศึกษา 2562

(มหาวิทยาลัยของรัฐ ,มหาวิทยาลัยของเอกชน, ศึกษาต่อต่างประเทศ และอื่นๆ )  นักเรียนปีการศึกษา 2561

ที่ รายการ จำานวนคน คิดเป็นร้อยละ

1 จำานวนนักเรียนที่เข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 453 82.36

2 จำานวนนักเรียนที่เข้าเรียนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 41 7.45

3 จำานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศ 33 6.00

4 โรงเรียนจ่าอากาศ 2 0.36

5 โรงเรียนแผนที่ทหาร 1 0.18

6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 1 0.18

7 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 0.18

8 สถาบันการบินพลเรือน 7 1.27

9 เตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในปี 2563 11 2.00

รวมจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 550 100.00

ตารางข้อมูลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562  

( มหาวิทยาลัยของรัฐ ,มหาวิทยาลัยของเอกชน ) 

ที่ รายการ จำานวนคน คิดเป็นร้อยละ

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 294 53.45

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 28 5.09

3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 3.45

4 มหาวิทยาลัยเทคโนฯราชมงคลล้านนา 18 3.27

5 มหาวิทยาลัยพายัพ 17 3.09

6 มหาวิทยาลัยมหิดล /โรงพยาบาลรามา 17 3.09

7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 2.91

8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 13 2.36

9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11 2.00

10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 2.00

11 มหาวิทยาลัยพะเยา 9 1.64

12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7 1.27

13 มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 0.91

14 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 0.55

15 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3 0.55

16 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 0.55

17 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา/วิทยาลัยนานาชาติ 2 0.36

สรุปผลการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 



MC
Montfort College Newsletter : May -  July 2019

56 : Montfort College, Chiang Mainews

18 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 0.36

19 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 0.36

20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 0.36

21 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 0.36

22 วิทยาลัยดุสิตธานี 2 0.36

23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0.18

24 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 0.18

25 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 1 0.18

26 มหาวิทยาลัยศรีปทุม/วิทยาลัยการท่องเที่ยว และการบริการ 1 0.18

27 มหาวิทยาลัยสงขลา 1 0.18

28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 0.18

29 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1 0.18

30 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 1 0.18

รวมจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 494 89.82

ตารางข้อมูลรวมคณะต่าง ๆ ในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ที่
รายการ

จำานวนคน คิดเป็นร้อยละ

1 บริหารธุรกิจ 84 15.27
2 วิศวกรรมศาสตร์ 73 13.27
3 แพทย์ศาสตร์ /การแพทย์แผนจีนฯ 32 5.82
4 วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 32 5.82
5 นิติศาสตร์ 31 5.64
6 มนุษยศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 23 4.18
7 เภสัชศาสตร์ 22 4.00
8 เทคนิคการแพทย์ /สหเวชศาสตร์ /กายภาพบำาบัด 22 4.00
9 เศรษฐศาสตร์ 21 3.82
10 อุตสาหกรรมการเกษตร 18 3.27
11 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 18 3.27
12 รัฐศาสตร์ /รัฐประศาสนศาสตร์ 14 2.55
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์/ศิลปกรรมและสถาปัตย์ 13 2.36
14 ศิลปศาสตร์ 13 2.36
15 นิเทศศาสตร์ /การสื่อสารมวลชน 11 2.00
16 ทันตแพทยศาสตร์ 8 1.45
17 วิทยาลัยดุริยางศิลป์ / ดุริยางคศาสตร์ 7 1.27
18 สัตวแพทยศาสตร์ 6 1.09
19 สังคมศาสตร์/สังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์ 6 1.09
20 พยาบาลศาสตร์ 5 0.91
21 พาณิชศาสตร์และการบัญชี /บัญชี 5 0.91
22 ศิลปกรรมศาสตร์ /ศิลปกรรม 4 0.73
23 วิจิตรศิลป์ 4 0.73
24 เกษตรศาสตร์ 3 0.55
25 วนศาสตร์ 2 0.36
26 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ 2 0.36
27 พัฒนาการท่องเที่ยว/สาขาธุรกิจการบิน 2 0.36
28 วิทยาลัยนวัตกรรม 2 0.36
29 สาธารณสุขศาสตร์ 1 0.18
30 วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 0.18
31 เทคโนโลยีการประมงฯ 1 0.18
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32 มัณฑนศิลป์ 1 0.18
33 การจัดการครัว และศิลปะการประกอบอาหาร 1 0.18
34 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 0.18
35 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 0.18
36 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.18
37 โบราณคดี 1 0.18
38 การจัดการธุรกิจเรือสำาราญ 1 0.18
39 ดิจิทัลมีเดีย และศิลปะภาพยนตร์ 1 0.18

รวมจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 494 89.82

ตารางข้อมูลคณะต่าง ๆ ในการศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2562

ที่
รายการ

จำานวนคน คิดเป็นร้อยละ

1 แพทยศาสตร์ 10 1.82
2 ทันตแพทยศาสตร์ 2 0.36
3 วิศวกรรมชีวการแพทย์  1 0.18
4 วิศวกรรมศาสตร์ 1 0.18
5 การออกแบบการสื่อสาร 1 0.18
6 การจัดการและกฎหมาย 3 0.55
7 ศิลปกรรม 1 0.18
8 เรียนภาษาจีน (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 7 1.27
9 เรียนภาษาอังกฤษ (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 2 0.36
10 เรียนภาษาญี่ปุ่น (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 5 0.91

รวมจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 33 6.00

ตารางข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 

ที่
รายการ

จำานวนคน คิดเป็นร้อยละ

1 Zhejiang University  6 1.09
2 Nanjing Medical University  1 0.18
3 Nanjing University 1 0.18
4 Shanghai Jiao Tong University 1 0.18
5 University of Malaya  1 0.18
6 Xi’an Jiaotong University 2 0.36
7 University of Malaya   1 0.18
8 University of Saskatchewan 1 0.18
9 LASALLE  College  of  the  Arts  1 0.18
10 Aomori Chuo Gakuin 3 0.55
11 Chengdu University  1 0.18
12 เรียนภาษาจีน (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 7 1.27
13 เรียนภาษาอังกฤษ (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 2 0.36
14 เรียนภาษาญี่ปุ่น (เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย) 5 0.91

รวมจำานวนนักเรียนทั้งสิ้น 33 6.00

    สรุปข้อมูลโดย งานแนะแนว และฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562
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ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์
ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

************
 ประวัติส่วนตัว  

เกิดวันที่    4   เดือน    มกราคม      พ.ศ.     2502

  ปฏิญาณตนเป็นนักบวชครั้งแรกเมื่อวันที่  25 เมษายน 2524

  ปฏิญาณตนตลอดชีวิตเมื่อวันที่  4  มิถุนายน 2531

นามนักบุญประจำาตัวคือ นักบุญยอแซฟ

ซึ่งจะฉลองนามนักบุญตรงกับวันที่ 19  มีนาคม ของทุกปี

 ประวัติการศึกษา

ลำาดับที่ ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ

1 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2530 ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ)

2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2537 ศศ.ม

(จิตวิทยาอุตสาหกรรม/องค์การ)

3 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 

(ประเทศอังกฤษ)

2549 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา

4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย คาทอลิก ลูเวิน

 (ประเทศเบลเยียม)

2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 ประวัติการทำางาน/ตำาแหน่ง 

สถานที่ ตำาแหน่ง ปี พ.ศ.

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2521 - 2524

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครูผู้สอนจริยธรรม 2524 - 2525

โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง รองผู้อำานวยการ 2525 - 2527

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม อาจารย์ใหญ่ 2527 - 2531

โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ รองผู้อำานวยการ แผนกมัธยม  2531 - 2533

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ 2533 - 2534

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล อาจารย์ใหญ่ 2534 - 2543

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผู้อำานวยการ 2543 - 2544

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รองผู้อำานวยการ 2548 - 2551

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์พิเศษ 2548 - 2551

โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ผู้อำานวยการ 2551 -  2556

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ผู้อำานวยการ 2556 - 2561
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  ภราดา ชาญณรงค์  บุญพราหมณ์
            ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายวิชาการ
                                   *************

 ประวัติการศึกษา

ระดับ สถาบัน ปีการศึกษาที่จบ

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พ.ศ. 2543 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พ.ศ. 2546

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2549

ระดับปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) พ.ศ. 2553

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

   วิทยาลัยแสงธรรม

พ.ศ. 2553

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง พ.ศ. 2561

 ประวัติการทำางาน

สถานที่ ตำาแหน่งหน้าที่ ปี พ.ศ.

โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

- หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

2558-2560

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา รองผู้อำานวยการ

- หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม  ภาคเรียนที่ 1/61

- หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ภาคเรียนที่ 2/61

2561 

 Line @montfort
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Pray for Our
Ancestors who toil 
and dedicated for
 Montfort College.

May their souls rest 
in the Peace of 

God.

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-5570-5 โทรสาร.0-5324-5571
www.montfort.ac.th : Line @montfort


