
คำสั่ง โรงเร ียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
ท่ี ฬ  / 2561

เรื่อง แต ่งต ังคณะอนุกรรมการดำเน ินงานรับน ักเรียนสืกษาต่อโรงเร ียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
โครงการพ ัฒ นาศ ักยภาพผู้เร ียน (6เ7เ60เ) รอบ 2 ระตับชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 1 ป ีการส ีกษา 2562

ด้วยโรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาลัย โด้กำหนดจัดสอบวัดความรู้ (พ ัฒนาศ ักยภาพผ ู้เร ียน)
ของนักเรียนชั้นมัธยมติกษาปีที่ 1 ประจำปีการค์กษา 2562 ในวันอาทิตย์ท ี่ 11 พฤศจิกายน 2561 

เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นใปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ศังนี้
1. ค ณ ะก รรม ก ารค ำเน ิน งาน  มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเน ินงานสอบคัดเล ือกให้เป ็นโปตาม 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่โด้รับการ 
แต่งต้ัง ให้ดำเนินงานโปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 มาสเตอรีนิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.3 ครูวันเพ็้ญ สุขเกษม กรรมการ
ใ.4 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
ใ.6 ครูดวงมณี ดำปาแลว กรรมการ
1.7 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
1.8 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
ใ.9 ครูคติธร คันดุ กรรมการ
1.10 ครูพรรณวิใล สุริยะโจง กรรมการ
1.11 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการลัดทำศ ังท ี่นงสอบ และติดนัตรที่นงสอบข้อเข ียน มีหน้าท่ี กำหนดห้องสอบผังที่นั่งใน 
ห้องสอบ ติดบัตรประจำคัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายขีอผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ 
ติดค ัวอย่างการกรอกเลขประจำคัวสอบในห้องสอบ โดยใช้อาคารอัลเบ ิร ีต และหอประชุมเซนค์โยเซฟ 
เป็นห้องสอบข้อเขียน ประสานกับงานอาคารสถานที่ฯ เก ี่ยวกับการจัดห ้อง ต ิดประกาศเพ ื่อแจ้งรายขีอ 
นักเรียนที่มีลืทธสอบ ห้องสอบ และรายละเอียดอื่น  ๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอรีนิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
2/2.2 ครูคติธร
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2.2 ครูศคืธร คำวินิจ กรรมการ
2.3 ครูโนริโกะ โอข้ กรรมการ

3. คณะกรรมการทำสำเนาข ้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
ปรนัย สอบสัมภาษณ ์ แสะแจ้งผสการสอบ มีหน้าท่ี อัดสำเนาข้อสอบ เยบข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง 
ตามจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายข้อ 
นักเรียนสำหรับใช้ลงทะเบียนผู้เข้าสอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ-ส่งคืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทาง 
เว์บโชต่ ประกอบด้วย

นัวเหลือง ประธานกรรมการ
คุณคำจัน กรรมการ
ปารมีธง กรรมการ
เปรมกลาง กรรมการ
พรพัฒนา (แจ้งผลสอบทางเวบโชต) กรรมการ

4. คณะกรรมการกองกสาง มีหน้าท่ี จัดระบบควบคุมข้อสอบ แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ 
ตรวจเช์คจำนวนข้อสอบก่อนและหอังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ 
สินเปลืองในการใช้งาน ประกอบด้วย

3 .ใ มาสเตอร์พึรพงษ์
3.2 ครูปาณ์ฐริล
3.3 มาสเตอรีณัฐพล
3.4 มาสเตอรัช'นะ
3.5 มาสเตอรีรังสรรค์

ห้องประซมเซนตโยเซฟ (สำหรับสอบ 6|#0ป ระดับชั้น ม.ไ)
4.1 มาสเตอร์นิคม พุทธมา ประธานกรรมการ
4.2 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ

5. คณ ะกรรมการฝ ่ายดำเน ินการสอบข ้อเข ียน มีหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมข้แจงเพื่อรับฟัง แนวปฏิบัติต่าง6] 
ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประซาซนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ 
โม่พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นโปตามข้อกำหนดของการคุมสอบด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย

(ชเก:©ป ระดับชน ม.1
5.1 ครูนงนกัส สมณะ กรรมการ
5.2 ครูวรพึซซา ยาวงค์ กรรมการ
5.3 ครสพรรณี สายนำทาน กรรมการ

หมายเหตุ ะ ประกาศรายข้อผู้มาคุมสอบ แยกเป็นรอบ 
6. คณ ะกรรม การฝ ่ายป ระส าน งาน ท ั่ว โป ว ัน ส อบ ข ้อ เข ียน  มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายท ี่เก ี่ยวข้อง 
เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ เซ่น แก้โข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้งความจำนง 
บริจาค ตอบข้อชักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห ้องพยาบาล ประสานงานเรีองอาหารว่าง 
และอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการดำเนินงานดูแล เป ิด-ป ิด ห้องประชุม ระบบแสงและเสียงของแต่ละ 
ห้องประชุม ตลอดจนประชาอัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย

3/6.1 ครูดาริษา............
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6.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ (ดูแลระบบแสง เสียง)

7. คณะกรรมการฝายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง สถานท่ี 
สอบข้อเขียน และสถานที่รับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์อานนที อินนันที ประธานกรรมการ
7.2 นักการ / ภารโรง กรรมการ

8. ค ณ ะก รรม ก ารป ระ เม ิน ป ระส ิท ธ ิภ าพ ก ารท ำงาน ข อ งค ร ู มหีน้าที่ ออกแบบเครื่องม ือประเม ิน 
ประสิทธิภาพการทำงานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการรับสมัคร 
การประชุมผู้ปกครอง การสอบตัดเสือก การแจ้งผลการสอบ การรับมอบตัว การรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์ 
การเรียน ประกอบด้วย

8.1 ครูธีริศรา คำสิทธ กรรมการ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่โด้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม และ 

ดำเนินการทุกขั้นตอนให้สำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ รันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร. ตักดา สกนธรัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

หมายเหตุ ะ
1. การประกาศรายขีอนักเรียนที่มีสิทธสอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอร์ดบริเวณลานหัตถาพิภพ 

และแจ้งผ่านเว์บไซค์ของโรงเรียน
2. การประกาศรายชี้อนักเรียนที่ผ่านการสอบตัดเลือก แจ้งผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน
3. กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือแจ้งการลาต่อ 

ผู้อำนวยการ ทราบล่วงหน้า
4. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้อำนวยการ 

รับทราบล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการ 
ทำงาน ในปีก'ารสืกษา 2561

5. การแต่งกาย สวมเสือ รเวอโเร (สีนาเงิน) ปีการค์กษา 2561 กางเกงสีคำทรงสุภาพ
6. วันสอบคัดเลือก ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่เกินเวลา 07.50 น.


