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ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  49 / 2561 

เรื่อง   แตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนนิกำรสอบเข้ำศกึษำต่อระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 รอบที่ 1 

ส ำหรับนักเรยีนโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย และนักเรยีนทั่วไป  ปีกำรศึกษำ 2562 

-------------------------- 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะได้จัดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ              

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ส าหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนักเรียนทั่วไป                     

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 

เพื่อให้การด าเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา  2562         

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกระบวนการทุกขั้นตอน จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและที่ปรึกษำ มีหน้าที่ ก าหนดนโยบายและระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียน                 

ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย  ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง                             

ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 1.1  ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์   ประธาน 

 1.2  ภราดาศราวุธ  ยุชมภู    กรรมการ 

 1.3  คณะกรรมการที่ปรกึษาผู้อ านวยการ   กรรมการ 

 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ ก ากับ และติดตามการด าเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามนโยบาย 

และแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง                        

ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 2.1  ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์   ประธาน 

 2.2  ภราดาศราวุธ  ยุชมภู    กรรมการ 

 2.3   มาสเตอรไ์ชยวัฒน์  บุญเลิศ    กรรมการ 

 2.4   มาสเตอรธ์ีรภัทร์  วิโรจน์สกุล   กรรมการ 

 2.5   มาสเตอรบ์ุญเท่ง  เถระ    กรรมการ 

 2.6  ครูดาริษา  แสงสินธุ์   กรรมการ 

 2.7  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม    กรรมการ  

 2.8  ครูศศิธร  ค าวินิจ    กรรมการ 

 2.9  มาสเตอรน์ิคม  พุทธิมา    กรรมการ 

 2.10 มาสเตอรเ์สถยีร  ช่างเงิน    กรรมการ 

 2.11  ครูดวงมณี  ค าป่าแลว   กรรมการ 
 

                                                                                                  / 2.12 มาสเตอรว์รนิทร ……….. 
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 2.12 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต    กรรมการ 

 2.13 มาสเตอรก์ าจร   ยั่งยืน    กรรมการ 

 2.14 มาสเตอรพ์ีรพงษ์  บัวเหลือง   กรรมการ 

 2.15 มาสเตอรร์ังสรรค์  พรพัฒนา   กรรมการ 

 2.16 ครูศศิธร  ตันดุ    กรรมการ 

 2.17 ครูกฤติมา  ทิพวัง    กรรมการ 

 2.18 มาสเตอรป์ระสงค์  สุทา    กรรมการ 

 2.19 ครูพิมพ์ลภัสร  จันทรต์๊ะ   กรรมการ 

 2.20 ครูฤทัยวรรณ  พิบูลย์    กรรมการ 

 2.21 ครูพรรณวิไล  สุรยิะโจง   กรรมการ 

 2.22 ครูกมลวรรณ  ทะนัน    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรตรวจแฟ้มสะสมงำนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษและมีผลกำรแข่งขันในช่วงที่              

ผ่ำนมำ (ด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และจิตอำสำ)  มีหน้าที่ ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลแฟ้มสะสม

งานของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ในระดับจังหวัดขึ้นไป และมี

พัฒนาการของนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะอย่างต่อเนื่อง ส าหรับนักเรียนจิตอาสา                            

มีการปฏิบัติงาน 2 ปีย้อนหลัง พร้อมถ่ายรูปขณะปฏิบัติหน้าที่/หนังสือขอบคุณ/ใบเกียรติบัตร และมีผู้รับรอง 

ประกอบด้วย 

 3.1 ครูศศิธร  ค าวินิจ    ประธาน  

 3.2  ครูทิพานันท์  แสงศรีจันทร์   กรรมการ 

 3.3  ครูณุภาวรรณ  จันทรพ์รหม   กรรมการ 

 3.4  ครูวิไลวรรณ             ศรีอุตทา                                กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน  มีหน้าที่ ก าหนดห้องสอบผังที่นั่งใน             

ห้องสอบ ติดบัตรประจ าตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ                     

ติดตัวอย่างการกรอกเลขประจ าตัวสอบในห้องสอบ โดยใช้อาคาร PETER อาคาร SERAFIN เป็นห้องสอบ

ข้อเขียนส าหรับหลักสูตรปกติ  และอาคาร ANTONIO เป็นห้องสอบส าหรับหลักสูตร English Programme 

ประสานกับงานอาคารสถานที่ ฯ เกี่ยวกับการจัดห้องสอบ ติดประกาศเพื่อแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ                

ห้องสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผูป้กครองและนักเรยีนทราบ ประกอบด้วย 

 4.1 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา   ประธาน  

 4.2  มาสเตอรอ์านนท์ อินนันท์   กรรมการ 

 4.4  ครูศศิธร ค าวินิจ   กรรมการ 

 4.5  ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร์  กรรมการ 

 4.6  ครูสมรัก ปรยิะวาที  กรรมการ 

 4.7  ครูดวงนภา สุวรรณภักดี  กรรมการ 

 4.8  ครูโนรโิกะ โอชิ   กรรมการ 

 4.9  มาสเตอรจ์ักรกริช สาระขันธ์  กรรมการ 
 

                                                                                                 / 4.10 ครูธนัชพร …………. 
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 4.10 ครูธนัชพร จิตต์ธรรม  กรรมการ 

 4.11  ครูสุพัตรา สุวรรณนารี  กรรมการ 

 4.12 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ  กรรมการและเลขานุการ  

5. คณะกรรมกำรท ำส ำเนำข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบและ

แจ้งผลสอบ มีหน้าที่ อัดส าเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจ านวน ผู้เข้าสอบแต่ละห้อง 

ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนส าหรับใช้ลงทะเบียนผู้เข้า

สอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ–ส่งคนื ข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย  

 5.1  มาสเตอรพ์ีรพงษ์  บัวเหลือง ประธาน  

 5.2  มาสเตอรญ์าณิน ศิรไิพศาลประเสรฐิ กรรมการ 

 5.3  ครูปาณัฐริล คุณค าจัน กรรมการ 

 5.4  มาสเตอรณ์ัฐพล ปารมีธง  กรรมการ 

 5.5  มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ 

 5.6  ครูกมลวรรณ ทะนัน  กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันประชุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดรูปแบบ การประชุมผู้ปกครอง 

และด าเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบนโยบายขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียน            

การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล  และเชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคเงิน

สนับสนุนให้กับโรงเรยีน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ  ประกอบด้วย  

 6.1  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ    ประธาน  

 6.2  มาสเตอรธ์ีรภัทร์  วิโรจน์สกุล   กรรมการ  

 6.3  มาสเตอรไ์ชยวัฒน์  บุญเลิศ    กรรมการ 

 6.4  มาสเตอรก์ าจร  ยั่งยืน    กรรมการ 

 6.5  ครูอรุณี  มงคล    กรรมการ  (รับลงทะเบียน) 

 6.6  ครูพรรณวิไล  สุรยิะโจง   กรรมการ  (รับลงทะเบียน) 

7. คณะกรรมกำรกองกลำง (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคารเซราฟิน ช้ัน 3)  มีหน้าที่ จัดระบบ

ควบคุมข้อสอบ รับ-คืน ข้อสอบที่ตึกส านักผู้อ านวยการ แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ 

ตรวจเช็คจ านวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ

สิน้เปลืองในการใช้งาน ประกอบด้วย  

 7.1  ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม    ประธาน  

 7.2   ม.นิคม  พุทธิมา    กรรมการ 

 7.3   ครูสมรัก  ปรยิะวาที   กรรมการ 

 7.4   ครูสุทธิรักษ์  ไชยวุฒิ    กรรมการ 

 7.5   ครูเจริญศรี  ศรีจันทรด์ร   กรรมการ 

 7.6  มาสเตอรส์ุรชัย         แสนทอน                                กรรมการ 

 7.7  มาสเตอรอ์านนท์       อินนันท์                                 กรรมการ 

 7.8  มาสเตอร์ธราดร        จันทรแ์สง                               กรรมการ 
 

                                                                                                  / 7.9 มาสเตอรป์ระสงค ์...........     
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 7.9  มาสเตอร์ประสงค ์     สุทา                                      กรรมการ 

 7.10 มาสเตอร์สมชาย  นิพาพันธ์                                กรรมการ  

 7.11  ครูจิตทิวา  หมื่นแสน   กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรสอบข้อเขียน มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ                   

ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประชาชนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ไม่               

พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต  

โปรง่ใส และยุติธรรม ประกอบด้วย 

 8.1  มาสเตอรธ์ีรภัทร์ วิโรจน์สกุล   ประธาน  

 8.2  มาสเตอรพ์ชร           ชัยสงคราม   กรรมการ 

 8.3  มาสเตอรร์าวีพัชร ์      ภัทราธนทรัพย์   กรรมการ 

 8.4  มาสเตอรจ์ิรฐาวัฒน์     ฉัตรบรรยงค ์   กรรมการ 

 8.5  ครูญาดา กะราม   กรรมการ 

 8.6  ครูล าจวน รัตนบุร ี   กรรมการ 

 8.7  ครูรสรินทร์ รตนประภา   กรรมการ 

 8.8  ครูศศิน ดาวดี   กรรมการ 

 8.9  ครูธนัชพร จิตต์ธรรม   กรรมการ 

 8.10 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี   กรรมการ 

 8.11  ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล   กรรมการ 

 8.12 มาสเตอรฤ์ทธิยา ศรีสวนจิก   กรรมการ 

 8.13 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ   กรรมการ 

 8.14 ครูจิดาภา ชัยสงคราม   กรรมการ 

 8.15 ครูกนิษฐรนิทร์ พลศักดิ ์   กรรมการ 

 8.16 ครูชัชฏาพร มาลารัตน์   กรรมการ 

 8.17 มาสเตอรเ์มธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์   กรรมการ 

 8.18 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน   กรรมการ 

 8.19 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

หมำยเหต ุ: ประกาศรายช ่ือกรรมการคุมสอบ แยกเป็นรอบ 
 

9. คณะกรรมกำรสอบภำคปฏิบัติเครื่องดนตรี (ศิลป์ -ดนตรี) ม ีหน้าที่ สัมภาษณ ์และทดสอบทักษะ                 

การปฏิบ ัติเครื่องดนตรีของนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป ์-ดนตรี โดยผ ู้เข้าสอบจะต้อง 

เตรียมเพลงตามความถนัดของตนเองเพ ่ือสอบ จำนวน 1 เพลง และสามารถน าเครื ่องดนตร ีของตนเองมาใช้               

ในการสอบได้ ประกอบด้วย 

9.1  ครูวิไลวรรณ             ศรีอุตทา                              ประธาน  

9.2  มาสเตอรศ์ุภกจิ สุบินมิตร์    กรรมการ 

9.3  มาสเตอร์พสิษฐ์         โภคินวัฒนดิษฐ์   กรรมการ 
 

                                                                                        / 10. คณะกรรมกำรจัดระเบียบ ………….. 
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10. คณะกรรมกำรจัดระเบียบ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ ก าหนด

สถานที่รวมตัวนักเรยีน จัดนักเรยีนเข้าแถวกอ่นขึน้ห้องสอบ แจ้งก าหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในระหว่างการ

สอบ ตรวจติดตามพฤติกรรมของนักเรยีน ตลอดเวลาที่ท าการสอบข้อเขียน ท าการสรุป และรายงานพฤติกรรม

ให้แกผู่้อ านวยการ โดยปฏิบัติงานด้วยความสุจรติ โปรง่ใส และเป็นธรรมกับผูเ้ข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย 

 10.1  มาสเตอร์บุญเท่ง        เถระ  ประธาน  

 10.2 มาสเตอร์เสถยีร          ช่างเงิน    กรรมการ 

 10.3 มาสเตอรผ์ไท            ชัยน า  กรรมการ 

 10.4 ครูดวงมณี                ค าป่าแลว กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไปวันสอบข้อเขียน และประชุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ ประสานงานกับ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน  บริการเอกสารแจ้ง

ความจ านงบรจิาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหาร

ว่างและอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการด าเนินงาน ดูแลระบบแสงและเสียงของแต่ละห้องประชุม ตลอดจน

ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย 

 11.1  ครูดาริษา แสงสินธุ์  ประธาน  

 11.2 มาสเตอรไ์ชยวัฒน์ บุญเลิศ  กรรมการ (ประจ าห้องธุรการ) 

 11.3 ครูกมลวรรณ  ทะนัน  กรรมการ (ประจ าห้องส านักฯ) 

 11.4 ครูพรรณวิไล สุรยิะโจง  กรรมการ (ประจ าห้องส านักฯ) 

 11.5 ครูภูริชา                   จันทรด์ี                          กรรมการ (ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ) 

 11.6 ครูพวงไพร                สายสกล  กรรมการ (ประจ าห้องพยาบาล) 

 11.7  มาสเตอรส์ุพจน์         เทียมยศ  กรรมการ (ดูแลระบบแสง เสียง) 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรยีมสถานที่เข้าแถวนักเรยีน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง สถานที่สอบ

ข้อเขียน ประกอบด้วย 

 12.1  มาสเตอร์สุวรรณ อินทรชิต  ประธาน 

 12.2 มาสเตอรอ์านนท์ อินนันท์  กรรมการ 

 12.3 ครูเดือนเพ็ญ    ตากันทะ  กรรมการ 

 12.4 นักการ / ภารโรง     กรรมการ 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร และของว่ำง  มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวัน                 

ใหแ้กค่ณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนจัดเลีย้งน้ าดื่มและอาหารว่าง                       

ใหแ้ก่ผูป้กครองในการประชุมผู้ปกครองให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย  

 13.1  ครูชนกกร  ไชยวงศ์ค า ประธาน  

 13.2 พนักงานโรงอาหาร   กรรมการ 
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14. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรจรำจร และดูแลควำมปลอดภัย มีหน้าที่ ก าหนดระบบการจราจรภายใน

บริเวณโรงเรยีน ก าหนดพื้นที่จอดรถ อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันสอบข้อเขียน ประชุมผู้ปกครอง 

โดยประสานงานในรายละเอียดกับ ส านักผูอ้ านวยการ ประกอบด้วย 

 14.1 มาสเตอรล์ิขติ ชูวงค ์  ประธาน  

 14.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย     กรรมการ 

15. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธภิำพกำรท ำงำนของครู มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมิน ประสิทธิภาพ

การท างานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการรับสมัคร การประช ุม

ผู้ปกครอง การสอบคัดเลือก การแจ้งผลการสอบ การรับมอบตัว การรับช ุดนักเรียนและอ ุปกรณ์การเรียน 

ประกอบด้วย 

 15.1 ครูธีริศรา ค าสิทธิ์     
 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  โปร่งใส ยุติธรรม                       

และด าเนินการทุกขัน้ตอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงคข์องโรงเรยีนฯ ที่วางไว้ทุกประการ 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 29  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

 

 
                                  (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 

                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

หมำยเหต ุ: 

1.  การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณใีด ๆ ก็ตาม ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการเทา่นั้น 

2.  การประกาศรายชื่อนักเรยีนที่มีสิทธิ์สอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอรด์บรเิวณหน้าลานหัตถาพิภพและ    

 ในเว็บไซต์ของโรงเรยีน 

3.  การประช ุมผู้ปกครองของนักเรยีนที่มาสอบคัดเลือก มกีำหนดการ ดังนี้ 

 3.1  ลงทะเบียน เวลา  08.00 - 08.50 น. 
 3.2  ด าเนินการประชุม เวลา  09.00 - 10.30 น. 

4.  การประกาศรายชื่อนักเรยีนที่ผา่นการสอบค ัดเลือกด าเนินการแจง้ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

5.  กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ท าหนังสือลา ต่อผู้อ านวยการเพื่อรับทราบ 

 ลว่งหน้า 

6. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้อ านวยการรับทราบล่วงหน้า 

หรอืขาด ลา ด ้วยเหตุผลที่ไม ่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลตอ่การประเมินการท างาน ในปีการศึกษา 2561 

7.  ก าหนดการเวลาปฏ ิบัติหน ้าทีข่องกรรมการ มีดังนี้ 

 7.1 วันสอบคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่  ไม่ เกินเวลา 07.15 น. และให้กรรมการคุมสอบ                             

เข้ารว่มประชุมที่ห้องประชุมอาคารอ านวยการ เวลา 07.30 น. 

8. การแต่งกาย สวมเสือ้ Sports day (สีน้ าเงิน) ปีการศึกษา 2560 กางเกงสดี าทรงสภุาพ 


