
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอ'!ตวิทยาลัย 
ท่ี 113/ 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการสืกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมติกษาปีที่ 1 -  6

ด้วย'โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ใต้กำหนด'จัดสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการดีกษา 2561 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมดีกษาปีท่ี 1 -  6 ระหว่างวันลันหรีที่ 22 -  วันลังคารที่ 25 เมษายน 2562

เฟือให้การดำเนินการสอบวัดความร้ดังกล่าว เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ดีงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินการและกำหนดหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ด้งนิ
1. คณะกรรมการกลาง ระดับ,ช้ัน ม.1 -  ม.6 ปฏิบัติหน้าท่ี ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาคาสตรี อาคารเซราฟืน 
ช้ัน 3 ประกอบด้วย

1.1 ม.ธีรภัทรี วิโรจน์สกล ประธาน
1.2 ครูวันเพญ สุขเกษม รองประธาน
1.3 ครูเจริญศรี ศรีจันทรีดร กรรมการ
1.4 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ ระดับช้ันม.ปลาย
1.5 ครูสุทธิฉันท์ คุกไพบูลย์กิจ กรรมการ ห้องปฏิบัติการ
1.6 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ วิทยาคาสตรี
1.7 ครูมยรี ทรายแก้ว กรรมการ อาคารเซราฟืน
1.8 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.9 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอรี กรรมการ
1.10 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
1.11 ครูคดีธร ดำวินิจ กรรมการ
ใ.12 ครูโนรีโกะ โอธิ กรรมการ ระดับช้ัน ม.ต้น
1.13 ครูส่าจวน รัตนบุรี กรรมการ ห้องปฏิบัติการ
1.14 ครูศดีน ดาวดี กรรมการ วิทยาคาสตรี
1.15 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ อาคารเซราฟืน
1.16 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ
1.17 ครูดวงม?นิ ดำปาแลว กรรมการ ห้องประชุม
ใ.18 ครูธีรีศรา ดำสิทธ้ิ กรรมการ แอมบรอสิโอ

/ หน้าที่คณะกรรมการกลาง
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หน้าที่คณะกรรมการกสาง
1. ประธาน/รองประธานกองกลาง เซนซื่อรับข้อสอบจากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการพร้อมทั้ง 

ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อสอบให้ตรงตามตารางลอบ
2. กรรมการกลางตรวจเช็คความถูกต้องของข้อสอบให้ตรงตามตารางลอบและห้องสอบก่อนการนำส่ง 

ข้อสอบ
3. นำข้อสอบส่งให้กรรมการคุมสอบตามห้องสอบและให้กรรมการคุมสอบเซนซื่อรับ-ส่งข้อสอบ ในใบปะ

หนำซองข้อสอบทุกวิชา
4. เดินดูความเรียบร้อย (ประมาณ 15 นาที) ในการแจกข้อสอบของกรรมการคุมสอบจนกว่านักเรียน 

จะไต้รับข้อสอบครบทุกคนและเร่ิมทำข้อสอบ
5. ร ับข ้อสอบจากกรรมการคุมสอบ ตรวจทานความถ ูกต ้องในการเร ียงลำดับ / การนับจำนวน 

กระดาษคำตอบ การเขียน / การระบายเลขประจำตัว การระบายคำตอบ การลงซ่ือกำกับกระดาษคำตอบ 
ของกรรมการคุมสอบ ลำหรับนักเรียนขาดสอบ กรณีข้'อสอบปรนัยไม ่ต ้องแทรกกระดๆษคำตอบ 
กรณีข้อสอบอัตนัยใหแ้ทรกกระดาษคำตอบ กรรมการกลางลงซื่อกำกับในใบปะหนำกระดาษคำตอบ 
หตังจากตรวจทานแล้วและบรรจุกระดาษคำตอบลงในซองพลาสติกให้เรียบร้อย

6. ส่งกระดาษคำตอบที่บรรจุในชองพลาสติก กระดาษคำตอบอัตนัย และข้อสอบให้งานวัดและประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการ หลังจากสอบเสรีจแต่ละวิชา

2. คณะกรรมการเดินข้อสอบระดับมิธยมดิกษาป็ที่ 1 -  6 มีหน้าท่ี รับข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ 
ก่อนนำไปแจกให้แก่กรรมการคุมสอบของแต่ละห้อง เก็บข้อสอบคืนเมื่อหมดเวลาการสอบและนำข้อสอบส่งคืน 
แก่คณะกรรมการกองกลาง ประกอบด้วย

2.1 ม.สงกรานต์ ไชยวิวัฒน์มงคล กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 1
2.2 ม.สรพงษ์ สมธรรม กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 1
2.3 ม.อดิชาติ ใจอินผล กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 2
2.4 ม.สมชาย นํพาพันธ์ กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 2
2.5 ม.'ราวีพัชร์ กัทราธนทรัพย์ กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 3
2.6 ม.ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 3
2.7 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 4
2.8 ม.ธีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการอาคารสอบอาคารปีเตอร์ ช้ัน 4
2.9 ม.วิระชาติ บุญหนัก กรรมการอาคารสอบอาคารเซราชิเน ช้ัน 3 -  4
2.10 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการอาคารสอบอาคารเซราฟิน ช้ัน 2
2.11 ม.ญาณ,น ดิริไพศาลประเสริฐ กรรมการอาคารสอบอาคารเซราทีน ช้ัน 2
2.12 ม.ดักด้ิบดินทร์ กันมโน กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 1-2
2.13 ม.พซร ชัยสงคราม กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเปิร์ต ช้ัน 1-2
2 . 1 4 ม.ประส'งค์ สุทา กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเปิร์ต ช้ัน 3
2.15 ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 3
2.16 ม.ภูมิ แพทย์คดี กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 4
2.17 ม.รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการอาคารสอบอาคารอัลเบิร์ต ช้ัน 4

/ 2.18 ม.ฤทธียา
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2.18 ม.ฤทขียา ศรีสวนจิก กรรมการอาคารสอบอาคารเอีมมานูเอล ช้ัน 1
2.19 ม.สุรชัย แสนทอน กรรมการอาคารสอบอาคารเอีมมานูเอส ช้ัน 1
2.20 ม.คุภกิจ สุบีนมีตร์ กรรมการอาคารสอบอาคารเอีมมานูเอล ช้ัน 2
2.21 ม.ซาญยุทธ รัตนมงคล กรรมการอาคารสอบอาคารเอีมมานูเอล ช้ัน 2
2.22 ม.สิรีโรจน์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการอาคารสอบอาคารเอมมานูเอล ช้ัน 4
2.23 ม.ปริญญากร กุศล กรรมการห้องประชุมแอมบรอสิโอ
2.24 ครูด1วงมณ์ ดำป่าแลว กรรมการห้องประชุมแอมบรอสิโอ

3. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าท่ี ยํ้าเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบ มารยาท และวินัยในการสอบ
จดนักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลา บันทึกรายขีอนักเรียนท่ีขาดสอบในแต่ละรัน เพ่ือแจ้งให้กรรมการกองกลางและดูแล
ความเรียบร้อยท่ัวไปในระหว่างการสอบ ประกอบด้วย

3.1 ม.เสเไยร ซ่างเงิน ประธานกรรมการ
3.2 ม.ซนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการระดับช้ันมัธยมทึกษาปีท่ี 1
3.3 ม.ปริญญา นฤประชา กรรมการ'ระดับช้ันมัธยมทึกษ'าปีท่ี 2
3.4 ม.ผไท ชัยนำ กรรมการ'ระดับช้ันมัธยมทึกษ'าบีท่ี 3
3.5 ม.ปียะ ไซยอ้าย กรรมการระดับช้ันมัธยมทึกษาบีท่ี 4
3.6 ครูรัซนี ชำนาญรบ กรรมการระดับช้ันมัธยมทึกษาปีท่ี 5
3.7 ครูนงลักษณ์ ดำไทย กรรมการระดับช้ันมัธยมทึกษาบีท่ี 6

4. คณะกรรมการจัดห้องสอบ มีหน้าท่ี ประสานงานกันผ้'ท่ีเก่ียว'ข้องเพ่ืค จัดห้องส'อร//เล^ฬี่ฆํ่งสอ?;(สๆฆอำม0มผ้
เข ้าส อ บ ท ี่ก ำห น ด ใว ้ (ท่ีท่ัง/ห้อง) ประกอบด้วย

4.1 ม.อานนทึ อินนันท์ ประธานกรรมการ
4.2 หัวหน้าระดับช้ันมัธยมทึกษาปีท่ี 1 -  6 รองประธาน
4.3 ครูประจำช้ัน กรรมการ
4.4 นักการ ภารโรง กรรมการ

5. คณะกรรมการคมสอบ มีหน้าท่ี ดังน้ี
5.1 เขียนตารางสอบของแต่ละวนใว้บนกระดาษ เพ่ือให้การสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องตามเวลา
5.2 รับข้อสอบจากกรรมการกองกลาง ลงขีอใน!บปะหน้าซองข้อสอบ
5.3 ตรวจเซคความถูกต้องของข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ ก่อนแจกข้อสอบให้นักเรียน
5.4 แจกข้อสอบ และช้ัแจงให้นักเรียนตรวจทานความสมบูรณ์ของข้อสอบก่อนทำข้อสอบ
5.5 กำกับ ควบคุมการสอบตามระเบียบการคุมสอบ
5.6 ตรวจความเรียบร้อยโนการเข ียน / ระบายเสขประจำตัวนักเรียน ระบายคำตอบ ฟิงขีอกำกับ 

กระดาษคำตอบทุกแผ่น
5.7 เกํบกระดาษดำตอบโดยเรียงลำดับเลขที่จากน้อยโปหามาก
5.8 กรณ ีม ีน ักเรียนขาดสอบไม่ต ้องแทรกกระดาษคำตอบปรนัย ให ้แทรกเฉพาะกระดาษคำตอบ  

อัตนัย
5.9 เขียนรายละเอียดนักเรียนเข้าสอบ-นักเรียนขาดสอบไว้ใน!บปะหน้าและลงขีอกำกับใบปะหน้า 

กระดาษดำตอบทุกห้อง
/ สถานที่สอบรัดความรู้...........
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สถานที่สอบวัดความรู้ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำ!เการสีกษา 2561 

ของน ักเร ียนช ั้นม ัธยมสืกษาป ีท ี่ใ-6
สถานที่สอบ นักเรียนที่เขาสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ

กลางระดับชั้น เลขที่

ะ *
V

ฐ

ห้องเรียน ม.ใ/ธ ม. ใ/ใ 1-28 = 28 คน ครู่ปริศนา สินทรขีต ม.สงกรานต์ 
ม.สรพงษ์ม. 2/1 1-24 = 24 คน ม.เมธี ลงวนทรัพย์

ห้องเรียน ม.1/7 ม. ใ/ใ 29-55 = 27 คน ม.ณ้ช ดีรินันท์
ม. 2/1 25-48 = 24 คน ครูฤดีมาศ พลยา

ห้องเรียน ม.ใ/8 ม. ใ/2 1-28 = 28 คน ครูสิริรัตน์ สิทธินภาพรรณ
ม. 2/2 1-25 = 25 คน ม.ขวัญชัย แจ้ใจ

ห้องเรียน ม.ใ/9 ม. ใ/2 29-55 -  27 คน ครูพรสุดา หอมอ่อน
ม. 2/2 26-50 -  25 คน ครูจัสฝ็น วรรณา

ห้องเรียน ม.2/1 ม. ใ/ร 1-24 ::2 4  คน ม.พัสกร วงษ!ท
ม. 2/3 1-26 ^ 26 คน ครูวารุณี ธิสิตตง

ห้องเรียน ม.2/2 ม. ใ/ร 25-48 ^ 24 คน ครูฤทัยวรรณ สิบูลย์
ม. 2/3 27-51 = 25 คน ม.,ชลธวัช มหายศนันท์

0 ง
^ ะ8

V

ห้องเรียน ม.2/3 ม. ใ/4 1-24 = 24 คน ม.ยุทธศักด สินธุพงศ์ ม.อสิชาต 
ม.สมชายม. 2/4 1-26 = 26 คน ครูพรสิตต์ รังสรรศ ์

ห้องเรียน ม.2/4 ม. ใ/4 25-48 ^ 24 คน ม.กมล กาบสุวรรณ
ม. 2/4 27-51 =  25 คน ครูสิรินาฏ จอมสวรรศ์

ห้องเรียน ม.2/5 ม. ใ/ธ 1-24 =  24 คน ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
ม. 2/5 1-26 =  26 คน ครูอาสยา พรหมศร

ห้องเรียน ม.2/6 ม. ใ/ธ 25-48 =  24 คน ครูกฤศมน สาสี
ม. 2/5 27-51 ะ: 25 คน ครูสิระภาภัฬรี จำแนกรถ

ห้องเรียน ม.2/7 ม. ใ/ธ 1-24 ะะ 24 คน ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
ม. 2/6 1-26 ะะ 26 คน ครูสายสุน์ย์ ดีดชัย

เ ว
*3 ^ 3

©ธ
* 3

ห้องเรียน ม.2/8 ม. ใ/ธ 25-48 =  24 คน ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว ม.ราวีพัชร์ 
ม.ธัชธารินม. 2/6 27-51 ะ :  25 คน ครูธมณ วสุรัต

ห้องเรียน ม.2/9 ม. ใ/? 1-24 ะะ 24 คน ครูสุภาวดี คำดวงฤทธี้
ม. 2/7 1-26 -  26 คน ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล

ห้องเรียน ม.3/8 ม. ใ/? 25-47 ะะ 23 คน ม.ฐติวัชร ทัครบริรักษ์
ม. 2/7 27-51 -  25 คน ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ

ห้องเรียน ม.ร/? ม. ใ/ธ 1-24 =  24 คน ครูสุพิญช์ญา สินทันต์
ม. 2/8 1-26 = 26 คน ครูณ้ฐชยา พอ‘สิน

ห้องเรียน ม.ร/ธ ม. ใ/8 25-47 = 23 คน ม.อุเ,ทน ศรี1วิใจ'รำพันธ์
ม. 2/8 27-51 ะ: 25 คน ครูพรสิมล I  ก้อนแก้ว
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สถานท่ีสอบ นักเรียนที่เข ้าสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ
ระดับชั้น เลขที่ กลาง

ห้องเรียน ม.ร/ไ ม. ใ / 9 1-24 33 24 คน ครูซัชฎาพร มาลารัตน์ ม.สุพจน์
ม. 2/9 1-23 ะ3 23 คน ครูวราภรณ์ สืบสุยะ ม.ธีรพงษ์

ห้องเรียน ม.ร/2 ม. ใ/9 2 5 -4 7 ะะ2 3 คน- ม.นเรนทรีฤทธ้ี ต๊ะต้อง1ใจ
''ร ม. 2/9 24-46 33 23 คน ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม
6ะ ห้องเรียน ม.ร/ร ม. ร/ใ 1-27 33 27 คน ครูพัชรี ภังวาลไกล
©ธ ม.ธ/ใ 1-27 33 27 คน ครูสุชาวดี ย่ังสืน

ห้องเรียน ม.ร/4 ม. ร/ใ 28-54 33 27 คน ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเธียร
ม.ธ/ใ 28-54 33 27 คน ม.จรัญ แสงอาทิตย์

ห้องเรียน ม.ร/ธ ม. ร/2 1-27 3: 27 คน ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทรี
ม.ธ/2 1-28 33 28 คน ครูรัตติยาภรณ์ นามประเสริฐ

3
ห้องเรียน ม.ใ / ใ ม. ร/2 28-54 33 27 คน ครู่วิไล'วร'รณ ศรีอุตทา ม.วีระชาติ

1 ม.ธ/2 29-55 ะ 27 คน ม.ฐานกร เทรเวฬ

{ะ ห้องเรียน ม.ใ/2 ม. ร/ร 1-27 33 27 คน ครูสุภาพร กาวิล
ฐ 43ะ ม.ธ/ร 1-28 33 28 คน ครูกฤตยา ทิพย์เกษร

ห้องเรียน ม.ใ/ร ม. ร/ร 28-54 3  27 คน ครูวรพิซชา ยาวงต์
ม.ธ/ร 29-55 ะ : 27 คน ม.กุลภาค วิชา ม.ธราดร

ห้องเรียน ม.ใ/4 ม.ร/4 1-27 33 27 คน ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร ม.ญาฒิน
ม.ธ/4 1-28 33 28 คน ครูทัศนีย์พร สุขโชติ

ห้องเรียน ม.ใ/ธ ม.ร/4 28-54 ะ  27 คน ม.มงคลดักดึ๋ ใหม่จันทร์แดง
ม.ธ/4 29-56 ะ  28 คน ม.ธีร์ เท่ียมธนาวัฒน์

I

ห้องเรียน ม.4/1 ม. ร/ธ 1-27 33 27 คน ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ
ฐ ม.ธ/ธ 1-27 33 27 คน ครูประภาศรี ทาชุน

ห้องเรียน ม.4/2 ม. ร/ธ 28-54 33 27 คน ม.อ้ลนี นกน้อย
ม.ธ/ธ 28-53 33 26 คน ม.เอนก โชคด ีร ิ1ว ุฒ ิกุล

ห้องเรียน ม.4/5 ม. ร/ธ 1-28 =  28 คน ครูถ4ภ'าวรรณ จันทร์พรหม
ม.ธ/ธ 1-25 3ะ 25 คน ครูณภัทร ปัณทิตคุณานนต์

ห้องเรียน ม.4/4 ม. ร/ธ 29-55 33 27 คน ม.วินัย ถ่ินจอม ม.ดักบดินทร์
ม.ธ/ธ 26-49 31 24 คน ครูชฎาพร สมนาม ม.พซร

ห้องเรียน ม.4/6 ม. ร/? 1-27 =  27 คน ครู ด ีร ิ'พร พรพิพัฒน์โพบ ูย ์

^ ใ*ว ม.ธ/? 1-22 33 22 คน ม.นะโรดม อินต๊ะฟ้น
@1 VI( V

ป ีฐ
ห้องเรียน ม.4/7 ม. ร/? 28-54 33 27 คน ครูธารีนทรี สุขเกษม

ม.ธ/? 23-44 32 22 คน ครูอริญชย์ ชัยปริ'พร'รห์
ห้องเรียน ม.4/8 ม. ร/8 1-24 33 24 คน ครูอภิษฎา โพธิกลาง

ม.'6/8 1-18 33 18 คน ครูว ิช ุดา งามแว่น
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ลถานที่ลอบ นักเรียนที่เข้าสอบ กรรมการคุมลอบ กรรมการ
ระดับชั้น เลขที่ กลาง

ห้องเรียน ม.4/9 ม. ร/8 25-48 ^ 24 คน ครูสุชัญญา รัตนสุนทรมณี
ม.ธ/8 19-36 = 18 คน ม.เมธาสิท!] สุขประชาพันธ์

ห้องเรียน ม.4/10 ม.4/1 1-27 = 27 คน ครูวรัทยา หม่ันม่ัง
ม.ธ/ห 1-24=24คน ครูกนิษฐรินทรี พลคักสิ

ห้องเรียน ม.6/7 ม. 4/1 28-54 ะ27คน ครูจินตนา เปียมชัยวัฒน์ ม.ประสงคํ
ม.ธ/ห 25-47 = 23 คน ม.พสิษฐ์ โกสินวัฒนสิษฐ์ ม.จิรฐาวัฒน์

ห้องเรียน ม.ธ/8 ม. 4/2 1-28 = 28 คน ม.ปรัชญา ลาวิชัย
*0 ม.ธ/10 1-16 = 16 คน ครูกมลชนก พิณชัย

ฐํะ ห้องเรียน ม.ธ/9 ม. 4/2 29-56 = 27 คน ครูอจฉรีย์ บุญเรือง
ถ ู ม.ธ/10 17-32ะ 16 คน ครูนภสกร บางลายน้อย

ห้องเรียน ม.ธ/10 ม.4/3 1-27 = 27 คน ม.เดชา นันเปรย
ม.ธ/9 1 - ^  19 คน ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแลง

ห้องเรียน ม.ธ/ห ม. 4/3 28-54  ̂27 คน ม.ลุรเชษฐ์ เหล่าลันตา
ม.ธ/9 20-37ะ 18 คน ครูวัธนา ลันทรเปารยะ

ห้องเรียน ม.ธ/! ม. 4/4 1-23ะะ 23 คน ครูนงลักษณ์ ' แอมบอล ม.ภูมิ
ม.ธ/ธ 1-22 = 22 คน ครูสิริกัญญา วงต์คำ ม.รังสรรค์

ห้องเรียน ม.ธ/2 ม. 4/4 24-45ะ 22 คน ม.ประยูร ทาปัน
ม.ธ/8 23-43= 21 คน ม.สุ■ ริลัน ดรุณนารถ

'ง- ห้องเรียน ม.ธ/ร ม.4/5 1-23 = 23 คน ครูทับทิม ซมทรัพย์
* สิ ม.ธ/? 1-25 = 25 คน ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์

1
ห้องเรียน ม.ธ/4 ม.4/5 24-45 = 22 คน ม.อำนวย นนท์ศรี

ม.ธ/? 26-50= 25 คน ม.ณ้ฐพงษ์ เมตตา
ห้องเรียน ม.ธ/ธ ม.4/6 1-26 ะะ 26 คน ครูพรลวรรค์ แก้ววงต์

ม.ธ/ธ 1-25 ะะ 25 คน ครูนิตยา บุญตัน
ห้องเรียน ม.ธ/ธ ม.4/6 27-52= 26 คน ม.ณ์ฐพงต์ หอมอ่อน

ม.ธ/ธ 26-50  ̂25 คน ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์
ห้องเรียน ม.ธ/ไ ม.417 1-27 = 27 คน ครูลมฤทัย ชัยพิมาน ม.ฤทธิยา

ม.ธ/ธ 1-24 ะ: 24 คน ครูศรีพรรณ ปัญญายศ ม.สุรชัย
ค ํ! ห้องเรียน ม.ธ/2 ม.4/7 28-53= 26 คน ม.นิวัติ อรุณวิไล

3-31*63 ม.ธ/ธ 25-48 = 24 คน ครูสิริพร สุรินทร์สิริรัฐ
ห้องเรียน ม.4/5 ม.4/8 1-26ะ 26 คน ม.พิซิ'ตชัย สุกาจิน

ม.ธ/4 1-25 ะ 25 คน ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
.,3ว

1
ห้อง เรียน ม.ธ/ร ม.4/8 27-52= 26 คน ครูเจนจิรา ดวงแก้ว ม.ศุภทิจ

ม.ธ/4 26-50= 25 คน ม.ลมยุทธ โยธาใหญ่ ม.ชาญยุทธ
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สถานที่สอบ นักเรียนที่เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ
กลางระดับชั้น เลขที่

ห้องเรียน ม.ร/9 ม.4/9 1-26 = 26 คน ครูชันย์ณภัทร วรภัฎ
ม.5/3 1-25 = 25 คน ครูเสิกานต์ อนุสุเรนทร์

ห้องเรียน ม.ธ/10 ม.4/9 27-52ะ 26 คน ม.ณัฐรัฒน้ ชนะสิก
ม.ธ/ร 26 -  49^ 24 คน ครูณีชฎาภา นิมิตรดี

ห้องเรียน ม.5/11 ม.4/10 1 -  28  ̂28 คน ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
ม.ธ/2 1 -  27 ^ 27 คน ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

.ห้องเรียน ม.ธ/4 ม.4/10 29 -  55= 27 คน ครูสิรีขวัญ แก้วแย้ม ม.สิรีโรจน์
ม.ธ/2 28-53 = 26 คน ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว

3“

3 ห้องเรียน ม.ธ/ธ ม. ธ/ใ 1-26 = 26 คน ครพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพไ3 ๑
ห้องเรียน ม.ธ/ธ ม. ธ/ใ 27-51 = 25 คน ครูธนพร โตธนะรุ่งโรจน์

ม.ธ/9 1- 36 = 36 คน ครูดาราภรณี เกิดนพคุณ

ห้องประชมแอมบรอสิโอ ม.ธ/ใ0 1- 47  ̂47 คน ครูซนิดา โชยนะ ม.ปริญญากร
ม.กสิคักสิ จันกน ครูดวงมณี

ม.6/11 1 -  20 ะ 20 คน ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว

6. คณะกรรมการประสานงๆนการรับส่งข ้อสอบ ตรวจข้อสอบ และรายงานผลคะแนนภาคเร ียนฤดูร ้อน
หางเว ็บ โชต มีหน้าที่ จ ัดเตร ียมข ้อสอบให ้ตรงตามตารางสอบ เพ ื่อส ่งมอบให ้กรรมการกองกลาง และ 
รับกระดาษคำตอบหลังจากลอบเสรีจแต่ละวิชา จัดส่งให้กรรมการตรวจข้อสอบ พร้อมตรวจสอบและคัดแยก 
กระดาษคำตอบทุกวิชาที่ใข้กระดาษคำตอบแบบระบาย ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจ พร้อมทั้งประมวลผลการตรวจ 
แยกเป็นรายวิชา และรายงานผลคะแนนทางเว็บโซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์พิรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
7.2 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน รองประธาน
7.3 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
7.4 ครูพิมฬลภัสร จันทร์ต’ะ กรรมการ
7.5 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ
7.6 ครู่จิตนิ1วา หม่ืนแสน กรรมการ
7.7 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฎบัสิหน้าท่ีด้วยความรับมีดชอบ เพ่ือให้การสอบคำเนินโปด้วย ความเรียบร้อย 
บริสุทธ๋ึ ยุติธรรม ในความดูแลของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ส่ัง ณ รันท่ี 18 เมษายน 2562

(ภราดา ดร.คักคา สกนธรัฒน้)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


