
คำลง โรงเรียนมงฟอรติวิทยาลัย 
ท่ี 6 0 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคำเนินการสอบ (ะฉกโแวโ!ช9© (ะเา6(ะ!({วอ!ก! และ 10055 & / \ - 1 ^ 6 เ
ประจำปีการสืกษา 2561

ด้วยโรงเร ียนมงฟอรีต,วิทยาลัย จะใต้จ ัดการสอบมาตรฐาน 0ฉ๓ชท่ช9© 0!า0(ะเ({วอเก! และ 10051: & 
/\-น^0เ ประจำป ีการส ืกษา 2561 ให ้แก ่น ัก เร ียน  เะก9เ!รเา ?โอ9๓กากา© เพ ื่อว ัดผลการเร ียนร ู้ตามหล ักส ูตร 
0ฉ๓ชทิช9© /\ร5055๓0ก! เก!0โก๐!!๐ก๐! 5ก่นอฉ!เอก ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม -  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ด ังน ั้น  เพ ื่อ ให ้ก ารด ำ เน ิน งาน เป ็น โป ด ้วย ค วาม เร ีย บ ร ้อ ย แ ล ะม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ  จ ึงขอแต ่งต ั้ง  
คณะกรรมการดำเนินงานและแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้ดำปรึกษา สนับสนุน และอำนวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ 
ดำเนินงานให้ดำเนินงานสำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธวัฒน้ ประธาน
1.2 มาสเตอร์ธ ีรบ ัทรี ว ิโรจน ์สถุล รองประธาน
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ วางแผนและดำเนินการสอบให้บรรลุว ัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์วรีนทร วสุวัต ประธาน
2.2 /ฬฉ5!0โ ค’เอ 5เฉ!!ฉ รองประธาน
2.3 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ

3. คณะกรรมการฝายจัดลอบข้อเขียน มีหน้าที่
1. จัดห้องสอบ กำหนดการสอบ จัดสำดับผู้เข้าสอบ และประสานงานเกี่ยวดับการนำข้อสอบโปยังห้องสอบ 

ตามวัน และเวลาที่กำหนดโว้ในตารางสอบของ 0ฉ๓๖โ!ช9© /\55055๓0ก! เก!0โทอ!!อก0เ ผนอฉ!เอก (0/415)
2. คุมสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ประธาน
3.2 /ฬฉ5!0โ 5ทิอ 5เฉ!!ฉ รองประธาน
3.3 0โ. รโ00ก๙05นเน 7ฉชฉเ(ฉเนโบ กรรมการ
3.4 /ฬฉ5!0โ แฉ90๓] ธฉเฉอทิฉกช0โ กรรมการ

/ 3.5 /ฬฉ5!0โ ^!น!..

-



2

3.5 /ฬอร!0โ /\1น1 V^ช^V กรรมการ
3.6 /ฬอร16โ อ0วก0อเา0ผ /\ร(โ0ผ กรรมการ
3.7 /ฬฉร10โ /ฬ!(ะเา00เ .เอกา05 0โ0รรผ0แ กรรมการ
3.8 700(ะเา0โ /\ก90แอฉ /ฬ. ผอ!!ผอ! กรรมการ
3.9 /ฬอร10โ /\๓0ชอบ 7โอผอแV กรรมการ
3.10 /7\อร10โ} อก01เาอก 5*0กอ! 1๓อก9 กรรมการ
3.11 มาสเตอร์อรรถกร มัชฌัณติกสนัย กรรมการ
3.12 ครูกิดาการ สิริ กรรมการ

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จ ัดเตรียมสถานที่สอบข้อเขียน ให้เป็นโปตามข้อกำหนดของ 00๓1วโ;ช96 
/\รร0รร๓0ก! เก!6โกปิแอกฉเ 5ชน0อ!เอก (0/415) ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอรีอานนท์ อิน'นนท์ กรรมการ
4.2 น ักการ/ภารโรง กรรมการ

5. คณ ะกรรมการฝ ่ายจ ัดการจราจร และรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดการจราจรภายในโรงเร ียน 
กำหนดพื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกในรันสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

5.1 มาสเตอร์น ิร ันดร์พงค์ ลากตา กรรมการ
5.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

ท ั้งน ี้ข อ ให ้ค ณ ะ ก รรม ก า รท ี่ได ้ร ับ ก า รแ ต ่งต ั้งป ฏ ิบ ัต ิห น ้า ท ี่ด ้ว ย ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ  โป ร ่ง ใส  
และมีประสิทธิภาพ

ตั้ง ณ รันที่ 2-5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

( ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน้ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


