
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย 
ท่ี 42 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการคำเน ินงานรับน ักเร ียนเข ้าส ืกษาต่อโรงเร ียนมงฟอรีตวิทยาล ัย
ป ีการต ิกษา 2562

เพ ื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนเข้าติกษาต่อโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ป ีการติกษา 2562 
เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องโปร่งใสยุติธรรม และเป็นโปตามกระบวนการทุกขั้นตอนทางโรงเรียน 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลอบคัดเลือกนักเรียน ด้งนี้
1. ค ณ ะก รรม ก ารอ ำน วย ก ารแล ะท ี่ป ร ึก ษ า มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและระเบียบการสอบคัดเลือก 
นักเรียน ให ้ดำปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิน ัต ิงานของคณะกรรมการที่โต้ร ับการ 
แต่งตั้งให้ดำเนินงานโปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน้ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภู กรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. ค ณ ะก รรม ก ารคำเน ินงาน มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นโปตาม 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ใต้รับการ 
แต่งตั้งให้ดำเนินงานโปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน้ ประธานกรรมการ
2.2 ภราดาศราวุธ ยุชมภู กรรมการ
2.3 มาสเตอรีโชยวัฒน้ บุญเลิศ กรรมการ
2.4 มาสเตอรีธีรกัทรี วิโรจน์สถุล กรรมการ
2.5 มาสเตอรีบุญเท่ง เถระ กรรมการ
2.6 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
2.7 ครูวันเพญ สุขเกษม กรรมการ
2.8 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการ
2.9 มาสเตอรีนิคม พุทธิมา กรรมการ
2.10 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
2.11 ครดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ
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2.12 มาสเตอรีวรินทร วสุรัต กรรมการ
2.13 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
2.14 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
2.15 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
2.16 ครูศค์ธร ตันดุ กรรมการ
2.17 ครูกฤติมา ทิพรัง กรรมการ
2.18 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
2.19 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ต่'ะ กรรมการ
2.20 ครูฤทัยวรรณ พิบูลยี กรรมการ
2.21 ครูพรรณวิโล สุริยะโจง กรรมการ
2.22 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการและเลขานุการ

3. คณ ะกรรม การฝ ายจ ัดท ำโป รแกรม ร ับ ส ม ัครน ัก เร ียน  มีหน้าที่ จัดทำโปรแกรมรับสมัครนักเรียน 
โดยประสานโนรายละเอียดเนื้อหาของโปรแกรมกับฝ่ายธุรการ-การเงิน และประสานงานกับงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศโนการลงโปรแกรมบนเว็บโซค์ฃองโรงเรียน กำหนดระยะเวลาเปิดและปิด การโห้บริการกรอก 
โบสมัคร รวมถึงการประกาศผลสอบผ่านทางหน้าเว็บใซต์โรงเรียน ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
3.3 มาสเตอร์วรินทร วสุวต กรรมการ
3.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.5 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับสม ัคร มีหน้าท่ี ตรวจสอบเอกสาร หลักรานการรับสมัครโห้
ถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวต ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
4.3 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
4.4 ครูศค์ธร ตันคุ กรรมการ
4.5 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ
4.6 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการตรวจแฟ้มสะสมงานนักเร ียนที่ม ีความสามารถพิเศษและมีผลการแข่งข ันโนช่วงที่
ผ่านมาXค้า-ษวิ-ซาการ ดนตรี ก ีฬา สิฟิปะ และจิต'อาฬา) มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลแฟ้ม
สะสมงานของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ โน ระดับจ ังหรัด 
ขึ้นโป และมีพัฒนาการของนักเรียนด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และค์ลปะอย่างต่อเนื่อง



- 3 -

สำหรับนักเรียนจิตอาสา มีการปฏิบัติงาน 2 ปีย้อนหลัง พร้อมรูปถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่/หนังสือขอบคุณ/ 
โบเกียรติบัตร และมีผู้'รับรอง ประกอบด้วย

5.1 ครูศตัธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
5.2 ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร์ กรรมการ
5.3 ครูณัฐชยา พอพิน กรรมการ
5.4 มาสเตอร์สุรเชษฐ์ เหล่าจันทร์ตา กรรมการ
5.5 ครูนงลักษณ์ แอมบอส กรรมการ
5.6 มาสเตอร์ฐานกร เทรเวส กรรมการ
5.7 ครูทีพานันห์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ
5.8 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
5.9 ครูสุชาวดี ยั่งยืน กรรมการ
5.10 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
5.11 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการ
5.12 ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
5.13 ครูกนิษฐรินทร์ พลตักด กรรมการ
5.14 มาสเตอร์เมธาสิทธ สุขประชาพันธุ กรรมการ
5.15 มาสเตอร์ใกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการจัดทำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่น ั่งสอบข้อเข ียน มีหน้าท่ี กำหนดห้องสอบผังที่นั่ง
ในห้องสอบ ติดบัตรประจำตัวสอบส่วนของโรง เรียนท่ีโต๊ะสอบ ติดรายขีอผู้เช้าสอบแต่ละห้อง ติดตาราง
สอบ ติดตัวอย่างการกรอกเลขประจำตัวสอบในห้องสอบ โดยใช้อาคาร ?ถ'58 อาคาร ร58^คแ เป็นห้อง
สอบข ้อเข ียนสำหรับหล ักส ูตรปกต ิ และอาคาร 70แเ0 เป ็นห ้องสอบสำหรับหล ักส ูตร ธเา9แรห
กโ0 9 โ0 ๓๓6  ประสานกับงานอาคารสถานที่ฯ เกี่ยวกับการจัดห้องสอบ ติดประกาศเพื่อแจ้งรายขีอนักเรียน
ที่มีสทิธสอบ ห้องสอบ และรายละเอ ียดอื่น ๆ ท ีเ่ก ี่ยวช้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
ประกอบด้วย

6 .ใ มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขีต ประธานกรรมการ
ธ.2 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล กรรมการ
6.3 มาสเตอร์อานนห์ อินนันห์ กรรมการ
6.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
6.5 ครูศดีธร คำวินิจ กรรมการ
6.6 ครูพุทธชาติ โอ คอนเนอร์ กรรมการ
6.7 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
6.8 ครูสุพรรณ์ สายนำทาน กรรมการ
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ธ.9 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ
6.10 ครูโนริโกะ โอข้ กรรมการ
ธ.11 มาสเตอร์จักรกริช สาระ1ขันธ กรรมการ
ธ.12 ครูธนัช'พร จิตต์ธรรม กรรมการ
ธ.13 ครูสุพต'รา สุวรรณนารี กรรมการ
ธ.14 ครูพรพิใล สมาธิ กรรมการ
ธ.15 ครูเดือนเพื่ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

7. คณ ะกรรมการทำลำเนาข ้อลอบ เย ็บข้อลอบ บรรจข้อลอบใส่ซอง ควบคมข้อลอบ ตรวจข้อลอบ
และแจ้งผลลอบ มีหน้าที่ อัดลำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจข้อสอบใส่ซองตามจำนวน ผ้เข้าฬคทแต่ละ
ห้อง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายข ้อน ักเร ียนลำหรับใช ้
ลงทะเบ ียนผ ู้เข ้าสอบแต ่ละว ิชาแยกตามห ้องสอบ รับ-ส ่งค ืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว ์บไซต์
ประกอบด้วย

7.1 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ญาณิน คืริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
7.3 ครูปาณัฐริล คุณคำจัน กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ณ้ฐพล ปารมีธง กรรมการ
7.5 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ
7.6 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ
7.7 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

8. ค ณ ะก รรม การด ำเน ิน งาน ว ัน ป ระซ ม ผ ู้ป กครอง มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบ การประชุม 
ผู้ปกครอง และดำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนโด้ทราบนโยบายขั้นตอน กระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และเข้ญชวนผู้ปกครอง 
ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจน้สกุล กรรมการ
8.3 มาสเตอร์ไชยวัฒนั บุญเลิศ กรรมการ
8.4 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต กรรมการ
8.5 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
8.6 ครูญาดา กะราม กรรมการ (รับลงทะเบียน)
8.7 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ (รับลงทะเบียน)
8.8 ครูวรพีชชา ยาวงคํ กรรมการ (รับลงทะเบียน)
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9. คณ ะกรรม การกองกลาง (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น อาคารเซราฟัน ช้ัน 3 และหอประชุม 
เชนต์โยเซฟ) มีหน้าที่ จ ัดระบบควบคุมข้อสอบ รับ-ค ืนข ้อสอบที่ต ึกสำน ักผ ู้อำนวยการ แจกข้อสอบ 
รับคืนข้อสอบ จากกรรมการค ุมสอบ ตรวจเช ์คจำนวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงาน 
เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสินเปลืองโนการใช้งาน ประกอบด้วย

9.1 ครูวันเพญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
9.2 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
9.3 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ
9.4 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
9.5 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
9.6 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ติะ กรรมการ
9.7 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

10. ค ณ ะกรรม การฝ ายด ำเน ิน การลอบ ข ้อ เข ียน  มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชั้แจงเพื่อรับฟัง แนวปฏิบัติ 
ต ่าง6] ท ี่เก ี่ยวข ้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประชาชนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึก 
พฤติกรรมที่ใฝฟังประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นโปตามข้อกำหนดของการคุมสอบ 
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจนิสกุล ประธานกรรมการ
10.2 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการ
10.3 ครูสมฤทัย ชัยพิมาน กรรมการ
10.4ครูธมณ วสุวต กรรมการ
10.5ครูชัชฎาพร มาลารัตน์ กรรมการ
10.6ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดี้ กรรมการ
10.7มาสเตอร์ใกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
10.8 มาสเตอร์พชร ชัยสงคราม กรรมการ
10.9 มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
10.10 มาสเตอร์เมธาสิทธี้ สุขประซาพันธุ 

^  ๙

กรรมการ
10.11 มาสเตอรจิรฐาวัฒนิ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
10.12 ครูสุพรรณี สายนำทาน กรรมการ
10.13 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ กรรมการ
10.14 ครูสำจวน รัตนบุรี กรรมการ
10.15 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
10.16 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ
10.17 ครูเดือนเพญ ตากันทะ กรรมการ
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10.18 ครูชนกกร โชยวงศ์คำ กรรมการ
10.19 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
10.20 ครูรสรินทรี รตนประภา กรรมการ
10.21 มาสเตอรีธัชธาริน หมวกทอง กรรมการ
10.22 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
10.23 ครูธีริศรา คำสิทธ กรรมการ
10.24 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
10.25 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ
10.26 มาสเตอรีญาณิน ดีริใ'พศาลประเสริฐ กรรมการ
10.27 มาสเตอรีคักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ
10.28 ครูศดิน ดาวดี กรรมการ
10.29 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
10.30 ครูธทัชพร จิตต์ธรรม กรรมการ
10.31 มาสเตอรีธีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ
10.32 มาสเตอรีสงกรานต้ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการ
10.33 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย้ กรรมการ
10.34 มาสเตอรีสิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการ
10.35 มาสเตอรีนิรันดรี'พงศ์ ลากตา กรรมการ
10.37 ครูวรพิชชา ยาวงศ์ กรรมการ
10.38 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
10.39 ครูสุทธิฉันท์ คุกโพบูลย์กิจ กรรมการ
10.40 ครูเยาวสักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
10.41 ครูพรพิใล สมาธิ กรรมการ

หมายเหต ุ: ประกาศรายซื่อผู้มาค ุมสอบ แยกเป ็นรอบ
11. คณะกรรมการสอบภาคปฏิบ ัต ิเคร ื่องดนตรี (สิสป็ -ดนตรี) มีหน้าที่ สัมภาษณ์และทดสอบทักษะ 
การปฏิบัต ิเครื่องดนตรีของทักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนดิลป-ดนตรี โดยผู้เข้าสอบ 
จะต้อง เตร ียมเพลงตามความถท ัดของตนเองเพ ื่อสอบ จานวน 1 เพลง และสามารถนาเครืองดนตรี
ของตนเองมาใช้ในการ สอบโด้ ประกอบด้วย

11.1 ครูภานุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอรีศุภกิจ สุบินมิตรี กรรมการ
11.3 มาสเตอรีพสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ
11.4 มาสเตอรีพิพัฒน์ ทักษอุดม กรรมการ
11.5 ครูวิโลวรรณ ศรีอุตทา กรรมการ
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12. คณ ะกรรมการจ ัดระเบ ียบ ประเม ินพฤติกรรมน ักเร ียน แสะด ูแลความเร ียบร ้อย ท่ี'วโป มีหน้าท่ี 
กำหนดสถานที่รวมตัวนักเรียน แจ้งกำหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง  ๆ โน'ระหว่างการสอบ ตรวจติดตาม 
พ ฤต ิกรรมของน ัก เร ียน  ต ล อ ด เวล าท ี่ท ำการส อ บ ข ้อ เข ียน  ท ำการสร ุป  และรายงาน พ ฤต ิกรรม 
ให้แก่ผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย

12.1. มาสเตอร์'บุญเทํง เถระ ประธานกรรมการ
12.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
12.3 ครูอัญชลี เตริยาภิรมย์ กรรมการ
12.4 มาสเตอร์ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการ
12.5 มาสเตอร์ปริญญา นฤประซา กรรมการ
12.6 มาสเตอร์ผใท ชัยนำ กรรมการ
12.7 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการ
12.8 ครูนงลักษณ์ คำไทย กรรมการ
12.9 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการและเลขานุการ

13. คณ ะกรรมการฝายประสานงานท ี่วไปว ันสอบข ้อเข ียน มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพืออำนวยความสะดวกในด้านต่าง6] เช่น แก้โข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้งความจำนง 
บริจาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหารว่าง 
และอาห ารกลางว ัน แก ่คณ ะกรรมการดำเน ิน งาน ด ูแลระบบแสงและเส ียงของแต ่ละห ้องประซ ุม  
ตลอดจนประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย

13.1 ครูดาริษา แสงลีนธุ ประธานกรรมการ
13.2 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ (ประจำห้องลำนักฯ)
13.3 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ (ประจำห้องสำนักฯ)
13.4 ครูภูริ'ชา จันทร์ดี กรรมการ (ประซาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ)
13.5 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ(ประจำห้องพยาบาล)
13.6 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ (ดูแลระบบแสง เลียง)
13.7 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ (ดูแลระบบแสง เลียง)
13.8 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ (ดูแลระบบแสง เลียง)
13.9 มาสเตอร์สุรชัย แสนทอน กรรมการ (ดูแลระบบแสง เลียง)

14. คณะกรรมการรับมอบตัว มีหน้าที่ แจกเอกสารประกอบการรับมอบตัวเพิ่มเติม ใด้แก่ กำหนดการ 
กิจกรรมพันธสัญญา โครงการภาคเรียนฤดูร้อน เป็นต้น ตลอดจนตรวจเชคเอกสารประกอบการมอบตัว 
และจัดเรียงเอกสารตามลำตับก่อน -  หลัง เมื่อตรวจเชํคถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผู้ปกครอง 
ลงทะเบียนรับมอบตัว และรับเอกสารมอบตัวฉบับของโรงเรียน ตลอดจนออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ 
ลำหรับ นักเรียนต่างโรงเรียน
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จุดร ู้1บบร ิการท ี่ 1 ร ับ ลงท ะเบ ียน และตรวจเช ็ค เอกลาร/ห ล ักฐาน ป ระกอบ การร ับ  
มอบตัวนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. ครูกมลวรรณ ทะนัน ประธานกรรมการ
2. ครูกฤติมา ทิพวัง 

0 ๙
กรรมการ

3. ครูธีรครา คาสิทธิ กรรมการ
4. ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ
5. ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
6. ครูพรรณวิโล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

จดรับบริการที่ 2 รับลงทะเบียนและตรวจเช็คเอกลาร/หลักรานประกอบการรับมอบตัว 
นักเร ียนใหม่จากต ่างโรงเร ียน ประกอบด้วย

บ ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ ประธานกรรมการ
2. ครูปาณัฐริล คุณคำจัน กรรมการ
3. มาสเตอร์ณ์ฐพล ปารมีธง กรรมการ
4. ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
5. ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

จุดร ับบริการท ี่ 5 บร ิการกรอกข ้อม ูล (ลำหรับผ ู้กรอกข ้อม ูลโม ่ครบ) มีหน้าท่ี จัดเตรียม 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ใซ้งานโด้ พร้อมทั้งอานวยความสะดวกแก่ 
นักเรียน / ผู้ปกครองในการกรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในระบบออนใลน้ ประกอบด้วยฆํ ฆํ 

1. มาสเตอร์ฤทธียา ศรีสวนจิก ประธานกรรมการ
2.มาสเตอรธีรพงษํ มณวรรณ กรรมการ
3. มาสเตอร์วังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
4. มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
5. มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการและเลขานุการ

จดรับบริการที่ 4 จดแจกนัตรคิว มีหน้าที่ จัดลำดับผ้ปกครองเข้าชำระค่าใช้จ่ายในการ 
มอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

1. มาสเตอร์ญาณิน คิริโพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ (เรียกลำดับ)
2. มาสเตอร์ดักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ (เรียกลำดับ)
3. ครูอรุณี มงคล กรรมการ (แจกบัตรลำดับ)
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จด ร ับ บ ร ิก าร ท่ี 5 จ ุดร ับ ชำระเง ิน ค ่าใช ้จ ่ายโน การร ับ ม อบ ต ัว  มีหน้าที่ ประสานกับทาง
ธนาคารมาทำการตรวจนับและตรวจรับเงินบริจาค ออกใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน 
และออกเอกส าร อน ุโมทนาบ ัตรแก ่ผ ู้ปกครองท ี่บร ิจาคเง ินสน ับสน ุนโรงเร ียน  (แยกเป ็นเง ินสด 
และบัตรเครดิต) ประกอบด้วย

1. ครูศดิธร ตันดุ ประธานกรรมการ
2. ครูสุภาวดี ณ นคร กรรมการ
3. ครูเกษรินทร์ กะณะ กรรมการ
4. มาสเตอร์นันทจักร์ มีขัย กรรมการ
5. เจ้าหน้าที่จากธนาคารโทยพาณิชย์ กรรมการ
6. มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเลขานุการ

จุดร ับบริการ ท่ี 6 จุดรับเลขประจำตัว สำหรับนักเรียนใหม่ (ต ่างโรงเร ียน)ประกอบด้วย
1. มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์ ประธานกรรมการ
2. ครูธนัช'พร จิตต่ธรรม กรรมการ
3. ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ

15. คณ ะกรรมการว ัดต ัวและจ ่ายเคร ื่องแบ บและอ ุป กรณ ์การเร ียน  มีหน้าที่ จัดทำและนัดหมาย 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน พร้อมกับแจ้งร้านค้าเกี่ยวกับนัดหมาย
ต่าง  ๆประกอบด้วย

15.1 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา ประธานกรรมการ
15.2มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ
15.3 ครูสุทธิฉันท์ ศุภโพบูลย์กิจ กรรมการ
15.4 ครูชนกกร โซยวงค์คำ กรรมการ
15.5 มาสเตอร์ราวีพัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
15.6 พนักงานโรงอาหาร และนักการ กรรมการ
15.7 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการและเลขานุการ

16. ค ณ ะกรรม การฝ ายลถาน ที่ มีหน้าที่ จ ัดเตรียมสถานที่เช ้าแถวนักเรียน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง 
สถานท่ีสอบข้อเขียน และสถานที่รับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

16.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขีต
16.2 มาสเตอร์อานนทํ อินนันทํ
16.3 มาสเตอร์ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน้
16.4 มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ
16.5 มาสเตอร์มงคลคักด ใหม่จันทร์แดง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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16.6 นักการ/ภารโรง กรรมการ
16.7 ครูเดือนเพีญ ตากันทะ กรรมการ
16.8 ครูพรพีโล สมาธิ กรรมการและเลขานุการ

17. ค ณ ะ ก รร ม ก าร ฝ าย จ ัด เต ร ีย ม อ าห าร  และของว ่าง มีหน้าที่ จ ัด เตร ียมอาหารเช ้าและอาหาร 
กลางวันแก่คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันประชุมผู้ปกครอง วันรับมอบตัวนักเรียน 
และวันวัดชุดเครื่องแต่งกาย ตลอดจนจัดเลี้ยงนํ้าดื่มและอาหารว่างแก่ผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครอง 
และวันรับมอบตัวให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย

17.1 ครูสุทธิฉันท ศุภโพบูลย์กิจ ประธานกรรมการ
17.2 ครูชนกกร โชยวงศ์คำ กรรมการ
17.3 พนักงานโรงอาหาร กรรมการ

18. ค ณ ะก รรม ก ารฝ าย จ ัด ก ารจ ราจ ร  แสะด ูแลค วาม ป ลอด ภ ัย  มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจร
ภายในบริเวณโรงเรียน กำหนดพื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันสอบข้อเขียน ประชุม 
ผู้ปกครอง และวันรับมอบตัวนักเรียน โดยประสานงานในรายละเอียดกับ สำนักผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

18.1 มาสเตอริลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
18.2 มาสเตอริสิริโ'รจนั ฉลองสัพพัญญ กรรมการ
18.3 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

19. คณะกรรมการประซาสัมพันธ์ มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและซ่องทางการรับสมัคร ให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทั่งภายในและภายนอก ทราบก่อนการรับสมัคร ผ่านซ่องทางการ 
ประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนในระหว่างการสมัครจะมีการเขิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาค 
เงินสนับสนุน งบประมาณพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั่งประซาสัมพันธ์ นัดหมาย 
ขั้นตอนต่าง  ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องใด้รับทราบ จนถึงขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประกอบด้วย

19.1 มาสเตอริโชยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
19.2 มาสเตอริวรินทร วสุวัต กรรมการ
19.3 มาสเตอรินิคม พุทธิมา กรรมการ
19.4 มาสเตอริฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
19.5 มาสเตอริรังสรรศ์ พรพัฒนา กรรมการ
19.6 ครูภูรี'ชา จันทริดี กรรมการ
19.7 นักเรียนชมรมจิตอาสาประซาสัมพันธ์ กรรมการ
19.8 ครูฤทัยวรรณ

20. ค ณ ะกรรม การป ระเม ิน ป ระส ิท ธ ิภ าพ กา รท ำงาน ข องครู มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมิน 
ประลิทธิภาพการทางานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการรับสมัคร



-•แ -

การประชุมผู้ปกครอง การสอบคัดเล ือก การแจ้งผลการสอบ การรับมอบคัว การรับชุดนักเรียนและ
อุปกรณีการเรียน ประกอบด้วย

20.1 ครูธีริศรา คำสิทธ ประธานกรรมการ
20.2 ครูสุทธิรักษ์ โชยวุฒิ กรรมการ
20.3 ครูจิดาภา ชัยสงคราม กรรมการ

ทั้งนี้ ขอโห้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ใด้ปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม 
และดำเนินการทุกขั้นตอนให้สำเรีจลุล่วงตามรัตกุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ รันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ก ั^
(ภราดา ดร. คักดา สกนธรัฒนั)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย
ห ม า ย เ ห ต ุ :

1. การจัดหาข้อสอบ การคัดสินเหตุและกรณีใด  ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่านั้น
2. การประกาศรายข ึ้อน ักเร ียนที่ม ีส ิทธสอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอรีดบริเวณหน้าโรงอาหาร 
ลานหัตถาพิภพและในเวบไชค์ของโรงเรียน
3. การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก มีกำหนดการ คังนี้

3.1 ลงทะเบียน เวลา 08.00 -  08.50 น.
3.2 ดำเนินการประชุม เวลา 09.00 -  10.30 น.

4. การประกาศรายขึ้อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการแจ้งผ่านทางเวบไซค์ของโรงเรียน
5. คณ ะกรรมการค ุมสอบแต ่ละรอบม ีจำน วน ไม ่เท ่าก ัน  ข ึ้นอย ู่ก ับจำนวนผ ู้เข ้าสอบในแต ่ละรอบ 
โดยจะออกเป็นดำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการเป็นรอบๆ ไป
6. กรรมการที่โม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่โด้รับมอบหมายให้ทำหนังลือลาถึงท่านผู้อำนวยการ 
ทราบล่วงหน้า
7. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งท่ีได้รับมอบหมายโดยโม่มีหนังลือข้ึแจงให้ท่านผู้อำนวยการ ทราบ 
ล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทำงานในป็ 
การติกษา 2561
8. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีคังนี้

8.1 ว ันลอบค ัด เล ือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.15 น. และให้กรรมการคุมสอบ 
เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เวลา 07.30 น.

8.2 วันรับมอบคัวน ักเร ียนที่สอบผ่านการคัดเล ือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ โม่เกินเวลา 07.30 น.
9. การแต ่งกาย สวมเสือ รเว(วโเร (สินาเงิน) ปีการติกษา 2560 กางเกงสีดำทรงสุภาพ


