
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 41 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับขั้น ม.4 
สำหรับนักเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ได้จัดสอบวัดความรู้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับขั้น ม.4 สำหรับนักเรียน 
โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ในวันเสารีที่ 4 สิงหาคม 2561 และรับมอบตัว ในเสารีวันที่ 18 สิงหาคม 2561

เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วย 
ความเร ียบร ้อยถ ูกต ้องโปร่งใสย ุต ิธรรม และเป็นไปตามกระบวนการทุกขั้นตอนทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงาน ด้งนี้

1. คณ ะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียน 
ให้ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงาน 
ไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาศราวุธ ยุขมภู กรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามนโยบาย 
และแนวปฏิบ ัต ิการสอบคัดเล ือก ตลอดจนติดตามการปฏ ิบ ัต ิงานของคณะกรรมการท ี่ได ้ร ับการแต่งต ั้งให ้ 
ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธานกรรมการ
2.2 ภราดาศราวุธ ยุขมภู กรรมการ
2.3 มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
2.4 มาสเตอร์ธีรกัทรี วิโรจน์สถุล กรรมการ
2.5 มาสเตอร์บุญเท่ง เกระ กรรมการ
2.6 ครูดาริษา แสงสินลุ กรรมการ
2.7 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.8 ครูศศึธร ดำวินิจ กรรมการ
2.9 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.10 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน กรรมการ
2.11 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการ
2.12 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.13 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
2.14 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
2.15 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
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2.16 ครูศศิธร ตันคุ กรรมการ
2.17 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
2.18 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
2.19 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
2.20 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
2.21 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
2.22 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายจัดทำโปรแกรมรับสมัครนักเรียน มีหน้าที่ จัดทำโปรแกรมรับสมัครนักเรียน โดยประสาน 
งานรายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรมกับฝ่ายธุรการ-การเงิน และงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการลงโปรแกรม 
บนเว็บไซต์ของโรงเรียน กำหนดระยะเวลาเปีด-ปีด การให้บริการกรอกใบสมัคร รวมถึงการประกาศผลสอบผ่าน 
ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
3.3 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการตรวจแฟ้มสะสมงานนักเรียนที่ม ีความสามารถพ ิเศ ษ และมีผลการแข่งขันในซ่วงที่ผ ่านมา 
(ด ้าน ว ิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจ ิตอาสา) มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน 
ของนักเรียน รวบทั้งตรวจลอบความถกต้องของผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ในระดับจังหวัดขึ้นไป และมีพัฒนาการ 
ของนักเรียนด้านวิขาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนจิตอาสา มีการปฏิบัติงาน 2 ปี 
ย้อนหลัง พร้อมถ่ายรูปขณะปฏิบัติหน้าที่/หนังสือขอบคุณ/ใบเกียรติบัตร และมีผู้,รับรอง ประกอบด้วย

4.1 ครูศศิธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
4.2 ครูพุทธขาติ โอ คอนเนอร์ กรรมการ
4.3 ครูณัฐขยา พอพีน กรรมการ
4.4 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันทร์ตา กรรมการ
4.5 ครูนงลักษณ์ แฮมบอล กรรมการ
4.6 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
4.7 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
4.8 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
4.9 ครูสุขาวดี ยั่งยืน กรรมการ
4.10 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
4.11 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
4.12 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการ
4.13 ครูขัขฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
4.14 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดี้ กรรมการ
4.15 มาสเตอร์เมธาสิทธื้ สุขประซาพันธุ กรรมการ
4.16 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ
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5. คณะกรรมการจัดทำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน มีหน้าที่ กำหนดห้องสอบผังที่นั่งในห้องสอบ 
ติดบัตรประจำตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายซื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ ติดตัวอย่างการ 
กรอกเลขประจำตัวสอบในห้องสอบ โดยใข้อาคาร ? ถ " ^  อาคาร ร ^ / \ คผ เน้นห้องสอบข้อเขียนสำหรับหลัก 
สูตรปกติ และอาคาร /\ผ70ผ10  เน้นห้องสอบสำหรับหลักสูตร นรห ?โ๐5โล๓๓6 ประสานกับงานอาคาร
สถานที่ๆ เกี่ยวกับการจัดห้องสอบ ติดประกาศเพื่อแจ้งรายซื่อนักเรียนที่มีสิทธื้สอบ ห้องสอบและรายละเอียด 
อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
5.3 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
5.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
5.5 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
5.6 ครูพุทธซาติ โอ คอนเนอร์ กรรมการ
5.7 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
5.8 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ
5.9 ครูโนริโกะ โอฃิ กรรมการ
5.10 มาสเตอร์จักรกริซ สาระขันธ์ กรรมการ
5.11 ครูธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการ
5.12 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
5.13 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ
5.14 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการทำสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบและแจ้ง
ผลสอบ มีหน้าที่ อัดสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจำนวน ผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ควบคุมข้อสอบ 
ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายซื่อนักเรียนสำหรับใข้ลงทะเบียนผู้เข้าสอบแต่ละวิซาแยก 
ตามห้องสอบ รับ-ส่งคืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
6.3 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการ
6.4 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
6.5 มาสเตอร์ซนะ เปรมกลาง กรรมการ
6.6 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ
6.7 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการดำเน ินงานวันประขุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบ การประขุมผู้ปกครอง 
และดำเนินการประขุม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบนโยบายขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และเขิญขวนผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินสนับสนุน 
ทางโรงเรียน ณ ห้องประขุมแอมบรอสิโอ ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
7.3 มาสเตอร์ไฃยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
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7.4 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
7.5 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
7.6 ครูอรุณี มงคล กรรมการ (รับลงทะเบียน)
7.7 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ (รับลงทะเบียน)

8. คณะกรรมการกองกลาง (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคารเซราพึน ข้ัน 3) มีหน้าที่ จัดระบบควบคม 
ข้อสอบ รับ-คืนข้อสอบที่ตึกสำนักผู้อำนวยการ แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ ตรวจเช็คจำนวน 
ข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพ ื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองในการ
ใข้งาน ประกอบด้วย

8.1 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
8.3 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
8.4 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ กรรมการ
8.5 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
8.6 มาสเตอร์สุรฃัย แสนทอน กรรมการ
8.7 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
8.8 มาสเตอร์อภิซาต ใจอินผล กรรมการ
8.9 มาสเตอร์ธัซธาริน หมวกทอง กรรมการ
8.10 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการ
8.11 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

9. คณ ะกรรมการฝ ่ายดำเน ิน การสอบข ้อเข ียน  มีหน้าที่ เข้าร่วมประะซุมขี้แจงเพื่อรับพึงแนวปฏิบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประขาซนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส
และยุติธรรม ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์'ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
9.2 มาสเตอร์พซร ขัยสงคราม กรรมการ
9.3 มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
9.4 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
9.5 ครูสุพรรณี สายนำทาน กรรมการ
9.6 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ
9.7 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
9.8 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
9.9 ครูขนกกร ไขยวงค์คำ กรรมการ
9.10 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการ
9.11 มาสเตอร์ศรัณย์วิทย์ พวงสุวรรณ กรรมการ
9.12 มาสเตอร์คักด,บดินทร์ กันมะโน กรรมการ

/  9.13 ครูศศิน
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9.13 ครูศศิน ดาวดี กรรมการ
9.14 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม กรรมการ
9.15 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
9.16 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
9.17 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการ
9.18 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
9.19 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
9.20 มาสเตอร์จักรกริข สาระขันธ์ กรรมการ
9.21 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ ะ ประกาศรายซื่อกรรมการคุมสอบ แยกเป็นรอบ

10. คณ ะกรรมการสอบภาคปภ ิบ ัต ิเคร ื่องดนตรี (ค ลน ิ-ด น ต ร ี) มีหน้าที่ ส ัมภาษณ์และทดสอบทักษะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรีของนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลบั-ดนตรี โดยผู้เข้าสอบจะต้อง 
เตรียมเพลงตามความถนัดของตนเองเพื่อสอบ จำนวน 1 เพลง และสามารถนำเครืองดนตรีของตนเองมาใขํในการ
สอบได้ ประกอบด้วย

10.1 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์คุภกิจ สุบินมิตร์ กรรมการ
10.3 มาสเตอร์พลิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ

11. คณะกรรมการจัดระเบียบ ประเมินพถติกรรมนักเรียน และดแลความเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าท่ี กำหนดสถานที่
รวมตัวนักเรียน จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึ้นห้องสอบ แจ้งกำหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง  ๆในระหว่าง การ
สอบ ตรวจติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดเวลาที่ทำการสอบข้อเขียน ทำการสรุป และรายงานพฤติกรรม 
ให้แก่ผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย

11.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน กรรมการ
11.3 ครูอํญขสี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
11.4 มาสเตอร์ผไท ขัยนำ กรรมการ
11.5 ครูรัซนี ขำนาญรบ กรรมการ
11.6 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
11.7 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการและเลขานุการ

12. คณะกรรมการฝายประสานงานทั่วไปวันสอบข้อเขียนและประขุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ เซ่น แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้งความ 
จำนงบริจาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหารว่างและ 
อาห ารกลางว ัน แก ่คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน  ด ูแลระบบแสงและเส ียงของแต ่ละห ้องประข ุม ตลอดจน 
ประซาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย

12.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ (ประจำห้องธุรการ)

/  12.3 ครูกมลวรรณ
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12.3 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ (ประจำห้องสำนักฯ)
12.4 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ (ประจำห้องสำนักฯ)
12.5 ครูฎริซา จันทร์ดี กรรมการ (ประขาสัมพ ันธ์เวลาสอบและบ ันท ึกภาพ)
12.6 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ (ประจำห้องพยาบาล)
12.7 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ (ดูแลระบบแสง เสียง)

13. คณะกรรมการรับมอบตัว มีหน้าที่ (ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 18 ส.ค.61) แจกเอกสารประกอบการรับมอบตัว 
เพิ่มเติม ได้แก่ กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา โครงการภาคเรียนฤดูร้อน เป็นด้น ตลอดจนตรวจเซ็คเอกสาร 
ประกอบการมอบตัวและจัดเรียงเอกสารตามลำดับก่อน -  หลัง เมื่อตรวจเข็คถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะอนุญาต 
ให้ผู้ปกครอง ลงทะเบียนรับมอบตัว และรับเอกสารมอบตัวฉบับของโรงเรียน ตลอดจนออกเลขประจำตัวนักเรียน 
ใหม่ลำหรับ นักเรียนต่างโรงเรียน

จุดรับลงทะเบียนและตรวจเช็คเอกสาร /  หลักฐานประกอบการรับมอบตัวนักเรียนโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์ไฃยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
2. ครูดาริษา แสงลินธุ รองประธาน
3. ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ
4. ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
5. ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
6. ครูธีริศรา คำสิทธ้ี กรรมการ
7. ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ
8. ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

จุดบริการกรอกข้อมูล (สำหรับผู้กรอกข้อมูลไม่ครบ) มีหน้าที่ จัดเตรียม คอมพิวเตอร์และอุปกรณี
ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใข้งานได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักเรียน /  ผู้ปกครองในการ
กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในระบบออนไลน์ ประกอบด้วย

1 . มาสเตอร์ธีรพงษ์
2. มาสเตอร์รังสรรค์
3. มาสเตอร์ธราดร
4 .  มาสเตอร์สงกรานต์
จ ุดแจกบ ัต รค ิว  มีหน้าที่

มณีวรรณ 
พรพัฒนา 
จันทร์แสง 
ไขยวิวัฒน์มงคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานการ

จ ัดลำด ับผ ้ปกครองเข ้าขำระค ่าใขจายใน การมอบต ัวน ัก เร ียน
ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์ญาณีน คิรีไพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ(เรียกลำดับ)
2. มาสเตอร์ศักส์บดินทร์ กันมะโน กรรมการ (แจกบัตรลำดับ)

จุดรับขำระเงินค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว มีหน้าที่ ประสานกับทางธนาคารมาทำการตรวจนับ 
และตรวจรับเงินบริจาค ออกใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน และออกเอกสารอนุโมทนาบัตร 
แก่ผู้ปกครองที่บริจาคเงินสนับสบุนโรงเรียน (แยกเป็นเงินสด และบัตรเครดิต) ประกอบด้วย

1. ครูศคิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
2. ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
3. ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ

/  4. มาสเตอร์นันทจักรี
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4. มาสเตอร์'นับท-จักร มีซัย กรรมการ
5. เจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิซย์ กรรมการ
6 .  มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเลขานุการ

14. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่,ประ'ชุมผู้'ปกครอง สถานที่สอบ 
ข้อเขียน และสถานที่รับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
14.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
14.3 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์ กรรมการ
14.4 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ กรรมการ
14.5 มาสเตอร์มงคลคักดื่ ใหม่จันทร์แดง กรรมการ
14.6 นักการ /  ภารโรง กรรมการ
14.7 ครูพรพิไล สมาธิ กรรมการและเลขานุการ

15. คณ ะกรรมการฝายจ ัดเตร ียมอาหาร และของว่าง มีหน้าท ี่จ ัดเตรียมอาหารเข ้าและอาหารกลางวันแก่ 
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันประขุมผู้ปกครอง วันวับมอบตัวนักเรียน และวันวัดขุดเครื่อง 
แต่งกาย ตลอดจนจัดเลี้ยงนํ้าดื่มและอาหารว่างแก่ผู้ปกครองในการประขุมผู้ปกครองและวันวับมอบตัวให้เพียงพอ 
และท่ัวถึง ประกอบด้วย

15.1 ครูสุทธิฉันท์ ศุภไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ
15.2 ครูชนกกร ไขยวงศคำ กรรมการ
15.3 พนกงานโรงอาหาร กรรมการ

16. คณะกรรมการฝายจัดการจราจร และดูแลความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจรภายในบริเวณ 
โรงเรียน กำหนดพื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันสอบข้อเขียน ประขุมผู้ปกครอง และวันวับ
มอบตัวนักเรียน โดยประสานงานในรายละเอียดกับ สำนักผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

16.1 มาสเตอร์ลิขิต ขูวงค์
16.2 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพี'ญญ
16.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

17. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของครู มีหน้าท่ี ออกแบบเครื่องมือประเมิน ประสิทธิภาพการ 
ทำงานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการวับสมัคร การประขุมผู้ปกครอง 
การสอบคัดเลือก การแจ้งผลการสอบ การวับมอบตัว การวับขุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย

17.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
17.2 ครูธีริศรา คำสิทธ๋ิ กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้วับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัต ิหน้าที่ด ้วยความวับผิดขอบ โปร่งใส ยุติธรรม และ 
ดำเนินการทุกขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

.

(ภราดา ดร. คักดา สกนธวัฒน์) 
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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หมายเหๆ :
1. การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณีใด  ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่านั้น
2. การประกาศรายซื่อนักเรียนที่มีสิทธิ้สอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอร์ดบริเวณหน้าโรงอาหาร

และในเว็บไซต์ของโรงเรียน
3. การประขุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก มีกำหนดการ ดังนี้

3 .1 ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.50 น.
3.2 ดำเนินการประขุม เวลา 09.00 - 10.30 น.

4. การประกาศรายซื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
5. กรรมการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือ ลาถึงท่านผู้อำนวยการ ทราบ

ล่วงหน้า
6. กรรมการท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือข้ีแจงให้ท่านผู้อำนวยการ

ทราบล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทำงาน ในปี
การศึกษา 2561

7. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีดังนี้
7.1 วันสอบคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.15 น. และให้กรรมการคุมสอบ เข้า 

ร่วมประขุมที่ห้องประขุมอาคารอำนวยการ เวลา 07.30 น.
7.2 วันรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.30 น.

8. การแต่งกาย สวมเสื้อ รเว01ฯ:ร ปลV (สีนํ้าเงิน) ปีการศึกษา 2560 กางเกงลืดำทรงสุภาพ


