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คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
ที่ 49 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินกำรสอบเข้ำศึกษำต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีท่ี 4 รอบที่ 1
สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย และนักเรียนทั่วไป ปีกำรศึกษำ 2562
-------------------------ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จะได้จัดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ
ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ปีก ารศึ ก ษา 2562 ส าหรับ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นมงฟอร์ ต วิ ท ยาลั ย และนั ก เรี ย นทั่ ว ไป
ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
เพื่อ ให้การดาเนิน งานรับ นั กเรีย นเข้า ศึ กษาต่อโรงเรีย นมงฟอร์ต วิท ยาลั ย ปีการศึ กษา 2562
เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย ถู กต้ อง โปร่งใส ยุ ติ ธรรม และเป็ นไปตามกระบวนการทุ กขั้ นตอน จึ งขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรและที่ปรึกษำ มีหน้าที่ กาหนดนโยบายและระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียน
ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ค ณะกรรมการทุ ก ฝ่ า ย ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์
ประธาน
1.2 ภราดาศราวุธ
ยุชมภู
กรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อานวยการ
กรรมการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่ กากับ และติดตามการดาเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นไปตามนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ก ารสอบคั ด เลื อ ก ตลอดจนติ ด ตามการปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการที่ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์
ประธาน
2.2 ภราดาศราวุธ
ยุชมภู
กรรมการ
2.3 มาสเตอร์ไชยวัฒน์
บุญเลิศ
กรรมการ
2.4 มาสเตอร์ธีรภัทร์
วิโรจน์สกุล
กรรมการ
2.5 มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
กรรมการ
2.6 ครูดาริษา
แสงสินธุ์
กรรมการ
2.7 ครูวันเพ็ญ
สุขเกษม
กรรมการ
2.8 ครูศศิธร
คาวินิจ
กรรมการ
2.9 มาสเตอร์นิคม
พุทธิมา
กรรมการ
2.10 มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
กรรมการ
2.11 ครูดวงมณี
คาป่าแลว
กรรมการ
/ 2.12 มาสเตอร์วรินทร ………..
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2.12 มาสเตอร์วรินทร
วสุวัต
กรรมการ
2.13 มาสเตอร์กาจร
ยั่งยืน
กรรมการ
2.14 มาสเตอร์พีรพงษ์
บัวเหลือง
กรรมการ
2.15 มาสเตอร์รังสรรค์
พรพัฒนา
กรรมการ
2.16 ครูศศิธร
ตันดุ
กรรมการ
2.17 ครูกฤติมา
ทิพวัง
กรรมการ
2.18 มาสเตอร์ประสงค์
สุทา
กรรมการ
2.19 ครูพิมพ์ลภัสร
จันทร์ต๊ะ
กรรมการ
2.20 ครูฤทัยวรรณ
พิบูลย์
กรรมการ
2.21 ครูพรรณวิไล
สุรยิ ะโจง
กรรมการ
2.22 ครูกมลวรรณ
ทะนัน
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรตรวจแฟ้มสะสมงำนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษและมีผลกำรแข่งขันในช่วงที่
ผ่ำนมำ (ด้ำนวิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และจิตอำสำ) มีหน้าที่ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลแฟ้มสะสม
งานของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ ในระดับจังหวัดขึ้นไป และมี
พั ฒ นาการของนั ก เรี ย นด้ า นวิ ช าการ ดนตรี กี ฬ า และศิ ล ปะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส าหรั บ นั ก เรี ย นจิ ต อาสา
มีการปฏิบัติงาน 2 ปีย้อนหลัง พร้อมถ่ายรูปขณะปฏิบัติหน้าที่/หนังสือขอบคุณ/ใบเกียรติบัตร และมีผู้รับรอง
ประกอบด้วย
3.1 ครูศศิธร
คาวินิจ
ประธาน
3.2 ครูทิพานันท์
แสงศรีจันทร์
กรรมการ
3.3 ครูณุภาวรรณ
จันทร์พรหม
กรรมการ
3.4 ครูวิไลวรรณ
ศรีอุตทา
กรรมการ
4. คณะกรรมกำรจัดทำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน มีหน้าที่ กาหนดห้องสอบผังที่นั่งใน
ห้องสอบ ติดบัตรประจาตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ
ติด ตั ว อย่า งการกรอกเลขประจ าตั ว สอบในห้ อ งสอบ โดยใช้อ าคาร PETER อาคาร SERAFIN เป็ น ห้อ งสอบ
ข้ อ เขี ย นส าหรั บ หลั ก สู ต รปกติ และอาคาร ANTONIO เป็ น ห้ อ งสอบส าหรั บ หลั ก สู ต ร English Programme
ประสานกับงานอาคารสถานที่ ฯ เกี่ยวกับการจัดห้องสอบ ติดประกาศเพื่อแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
ห้องสอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผปู้ กครองและนักเรียนทราบ ประกอบด้วย
4.1 มาสเตอร์นิคม
พุทธิมา
ประธาน
4.2 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
กรรมการ
4.4 ครูศศิธร
คาวินิจ
กรรมการ
4.5 ครูพุทธชาติ
โอ คอนเนอร์
กรรมการ
4.6 ครูสมรัก
ปริยะวาที
กรรมการ
4.7 ครูดวงนภา
สุวรรณภักดี
กรรมการ
4.8 ครูโนริโกะ
โอชิ
กรรมการ
4.9 มาสเตอร์จักรกริช
สาระขันธ์
กรรมการ
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4.10 ครูธนัชพร
จิตต์ธรรม
กรรมการ
4.11 ครูสุพัตรา
สุวรรณนารี
กรรมการ
4.12 ครูเดือนเพ็ญ
ตากันทะ
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรทำสำเนำข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบและ
แจ้งผลสอบ มีหน้าที่ อัดสาเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจานวน ผู้เข้าสอบแต่ละห้อ ง
ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายชื่อนักเรียนสาหรับใช้ลงทะเบียนผู้เข้า
สอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ–ส่งคืน ข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
5.1 มาสเตอร์พีรพงษ์
บัวเหลือง
ประธาน
5.2 มาสเตอร์ญาณิน
ศิรไิ พศาลประเสริฐ
กรรมการ
5.3 ครูปาณัฐริล
คุณคาจัน
กรรมการ
5.4 มาสเตอร์ณัฐพล
ปารมีธง
กรรมการ
5.5 มาสเตอร์ชนะ
เปรมกลาง
กรรมการ
5.6 ครูกมลวรรณ
ทะนัน
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรดำเนินงำนวันประชุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ วางแผน กาหนดรูปแบบ การประชุมผู้ปกครอง
และด าเนิน การประชุ ม เพื่อ ให้ผู้ป กครองและนั กเรีย นได้ท ราบนโยบายขั้น ตอน กระบวนการจั ด การเรีย น
การสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และเชิญชวนผู้ป กครองร่วมบริจาคเงิน
สนับสนุนให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ประกอบด้วย
6.1 มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
ประธาน
6.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์
วิโรจน์สกุล
กรรมการ
6.3 มาสเตอร์ไชยวัฒน์
บุญเลิศ
กรรมการ
6.4 มาสเตอร์กาจร
ยั่งยืน
กรรมการ
6.5 ครูอรุณี
มงคล
กรรมการ (รับลงทะเบียน)
6.6 ครูพรรณวิไล
สุรยิ ะโจง
กรรมการ (รับลงทะเบียน)
7. คณะกรรมกำรกองกลำง (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคารเซราฟิน ชั้น 3) มีหน้าที่ จัดระบบ
ควบคุมข้อสอบ รับ-คืน ข้อสอบที่ตึกสานักผู้อานวยการ แจกข้ อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ
ตรวจเช็คจานวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ
สิน้ เปลืองในการใช้งาน ประกอบด้วย
7.1 ครูวันเพ็ญ
สุขเกษม
ประธาน
7.2 ม.นิคม
พุทธิมา
กรรมการ
7.3 ครูสมรัก
ปริยะวาที
กรรมการ
7.4 ครูสุทธิรักษ์
ไชยวุฒิ
กรรมการ
7.5 ครูเจริญศรี
ศรีจันทร์ดร
กรรมการ
7.6 มาสเตอร์สุรชัย
แสนทอน
กรรมการ
7.7 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
กรรมการ
7.8 มาสเตอร์ธราดร
จันทร์แสง
กรรมการ
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7.9 มาสเตอร์ประสงค์
สุทา
กรรมการ
7.10 มาสเตอร์สมชาย
นิพาพันธ์
กรรมการ
7.11 ครูจิตทิวา
หมื่นแสน
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำรสอบข้อเขียน มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อรับฟัง แนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประชาชนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดาเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อกาหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต
โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย
8.1 มาสเตอร์ธีรภัทร์
วิโรจน์สกุล
ประธาน
8.2 มาสเตอร์พชร
ชัยสงคราม
กรรมการ
8.3 มาสเตอร์ราวีพัชร์
ภัทราธนทรัพย์
กรรมการ
8.4 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
กรรมการ
8.5 ครูญาดา
กะราม
กรรมการ
8.6 ครูลาจวน
รัตนบุรี
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 มาสเตอร์ฤทธิยา
ศรีสวนจิก
กรรมการ
8.13 ครูเดือนเพ็ญ
ตากันทะ
กรรมการ
8.14 ครูจิดาภา
ชัยสงคราม
กรรมการ
8.15 ครูกนิษฐรินทร์
พลศักดิ์
กรรมการ
8.16 ครูชัชฏาพร
มาลารัตน์
กรรมการ
8.17 มาสเตอร์เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์
กรรมการ
8.18 ครูสมฤทัย
ชัยพิมาน
กรรมการ
8.19 ครูดวงนภา
สุวรรณภักดี
กรรมการและเลขานุการ
หมำยเหตุ : ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบ แยกเป็นรอบ
9. คณะกรรมกำรสอบภำคปฏิ บั ติเ ครื่อ งดนตรี (ศิ ลป์ -ดนตรี) ม ีห น้า ที่ สั ม ภาษณ์และทดสอบทัก ษะ
การปฏิบัติเครื่องดนตรีของนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี โดยผู้เข้าสอบจะต้อง
เตรียมเพลงตามความถนัดของตนเองเพอื่ สอบ จำนวน 1 เพลง และสามารถนาเครื่องดนตรีของตนเองมาใช้
ในการสอบได้ ประกอบด้วย
9.1 ครูวิไลวรรณ
ศรีอุตทา
ประธาน
9.2 มาสเตอร์ศุภกิจ
สุบินมิตร์
กรรมการ
9.3 มาสเตอร์พสิษฐ์
โภคินวัฒนดิษฐ์
กรรมการ
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10. คณะกรรมกำรจัดระเบียบ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ กาหนด
สถานที่รวมตัวนักเรียน จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึน้ ห้องสอบ แจ้งกาหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในระหว่างการ
สอบ ตรวจติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดเวลาที่ทาการสอบข้อเขียน ทาการสรุป และรายงานพฤติกรรม
ให้แก่ผู้อานวยการ โดยปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับผูเ้ ข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย
10.1 มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
ประธาน
10.2 มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
กรรมการ
10.3 มาสเตอร์ผไท
ชัยนา
กรรมการ
10.4 ครูดวงมณี
คาป่าแลว
กรรมการและเลขานุการ
11. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำนทั่วไปวันสอบข้อเขียน และประชุมผู้ปกครอง มีหน้าที่ ประสานงานกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้ง
ความจานงบริจาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหาร
ว่างและอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการดาเนินงาน ดูแลระบบแสงและเสียงของแต่ละห้องประชุม ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย
11.1 ครูดาริษา
แสงสินธุ์
ประธาน
11.2 มาสเตอร์ไชยวัฒน์
บุญเลิศ
กรรมการ (ประจาห้องธุรการ)
11.3 ครูกมลวรรณ
ทะนัน
กรรมการ (ประจาห้องสานักฯ)
11.4 ครูพรรณวิไล
สุรยิ ะโจง
กรรมการ (ประจาห้องสานักฯ)
11.5 ครูภูริชา
จันทร์ดี
กรรมการ (ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ)
11.6 ครูพวงไพร
สายสกล
กรรมการ (ประจาห้องพยาบาล)
11.7 มาสเตอร์สุพจน์
เทียมยศ
กรรมการ (ดูแลระบบแสง เสียง)
12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง สถานที่สอบ
ข้อเขียน ประกอบด้วย
12.1 มาสเตอร์สุวรรณ
อินทรชิต
ประธาน
12.2 มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
กรรมการ
12.3 ครูเดือนเพ็ญ
ตากันทะ
กรรมการ
12.4 นักการ / ภารโรง
กรรมการ
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำร และของว่ำง มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
ให้แก่คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนจัดเลีย้ งน้าดื่มและอาหารว่าง
ให้แก่ผปู้ กครองในการประชุมผู้ปกครองให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย
13.1 ครูชนกกร
ไชยวงศ์คา
ประธาน
13.2 พนักงานโรงอาหาร
กรรมการ

/ 14. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรจรำจร ………….

6
14. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรจรำจร และดูแลควำมปลอดภัย มีหน้าที่ กาหนดระบบการจราจรภายใน
บริเวณโรงเรียน กาหนดพื้นที่จอดรถ อานวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันสอบข้อเขียน ประชุมผู้ปกครอง
โดยประสานงานในรายละเอียดกับ สานักผูอ้ านวยการ ประกอบด้วย
14.1 มาสเตอร์ลิขติ
ชูวงค์
ประธาน
14.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย
กรรมการ
15. คณะกรรมกำรประเมินประสิทธิภำพกำรทำงำนของครู มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมิน ประสิทธิภาพ
การทางานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับ กระบวนและขั้น ตอนในการรับสมัคร การประชุม
ผู้ปกครอง การสอบคัดเลือก การแจ้งผลการสอบ การรับมอบตัว การรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ประกอบด้วย
15.1 ครูธีริศรา
คาสิทธิ์
ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม
และดาเนินการทุกขัน้ ตอนให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
หมำยเหตุ :
1. การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณีใด ๆ ก็ตาม ขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผู้อานวยการเท่านั้น
2. การประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอร์ดบริเวณหน้าลานหัตถาพิภพและ
ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
3. การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก มีกำหนดการ ดังนี้
3.1 ลงทะเบียน
เวลา 08.00 - 08.50 น.
3.2 ดาเนินการประชุม
เวลา 09.00 - 10.30 น.
4. การประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผา่ นการสอบคัดเลือกดาเนินการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
5. กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายให้ทาหนังสือลา ต่อผู้อานวยการเพื่อรับทราบ
ล่วงหน้า
6. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้อานวยการรับทราบล่วงหน้า
หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทางาน ในปีการศึกษา 2561
7. กาหนดการเวลาปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการ มีดังนี้
7.1 วั น สอบคั ด เลื อ ก บั น ทึ ก เวลามาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไม่ เ กิ น เวลา 07.15 น. และให้ ก รรมการคุ ม สอบ
เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมอาคารอานวยการ เวลา 07.30 น.
8. การแต่งกาย สวมเสือ้ Sports day (สีน้าเงิน) ปีการศึกษา 2560 กางเกงสีดาทรงสุภาพ

