
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย 
ท่ี 2 3 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการสืกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมสืกษาปีที่ 1 -  6

ด้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โต ้กำหนดจัดสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการดีกษา 2561 
ของนักเรียนชั้นมัธยมดีกษาปีที่ 1 -  6 ระหว่างวันที่ 16 -  20 กรกฎาคม 2561

ลังนั้น เพ ื่อให ้การดำเน ินงานการสอบล ังกล ่าวเป ็นโปด ้วยความเร ียบร้อย จ ึงขอแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการ 
ดำเนินงาน ลังน ี้
1. คณะกรรมการกลางระด ับช ั้นม ัธยมด ีกษาป ีท ี่ 4 - 6  ม ีหน้าที่ ดำเน ินการสอบให ้เป ็นโปด ้วยความเร ียบร ้อย 
ตามตารางสอบ ณ ห้องปฏินัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเซราปีน ชั้น 3 ประกอบด้วย

1.1 ม.ธีรภ ัทร์ ว ิโรจน ์สกุล ประธาน
1.2 ครูวันเพื่ญ สุขเกษม รองประธาน
1.3 ครูส ุพรรณ ี สายนำทาน กรรมการ
1.4 ครูดวงนภา สุวรรณภักดี กรรมการ
1.5 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
1.6 นางสาวนูรฮัสลีน อีปง กรรมการ
1.7 นางสาวคดีภา โรจน์บ ูรณาวงค์ กรรมการ
1.8 นางสาวโสลา ฟ้าสาร กรรมการ
1.9 นางสาวลังขิณ ี สิงคะลิง กรรมการ
กรรมการเดินข้อสอบระ:ดับมัธยมสืกษาตอนปลาย
1.10 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 1
1.11 นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหนี้ กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 2
1.12 ม.อภิชาติ ใจอินผล กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 3
ใ.13 ม.ญานิน ดีริโพศาลประเสริฐ กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 4
1.14 นายยศกร ต้อนรับ กรรมการอาคารเซราป ีน ชั้น 2
1.15 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการอาคารเซราป ีน ชั้น 3 -4
1.16 ม.สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการอาคารอ ัลเบ ิร ์ต ชั้น 1-2
1.17 นายศุภชัย บุญสม กรรมการอาคารอัลเบ ิร ์ต ชั้น 3
1.18 ม.สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการอาคารอ ัลเบ ิร ์ต ชั้น 4
1.19 ม.ประสงค์ สุธา กรรมการอาคารเอีมมานูเอล ชื้น 2
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2. คณะกรรมการกลางระด ับช ั้นม ั6ยมสีกษาป ็ท ี่ 1 -  5 ม ีหน้าที่ ดำเน ินการสอบให ้เป ็นโปด ้วยความเร ียบร ้อย 
ตามตารางสอบ ณ ห้องปฏิบ้ตการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเซราหิเน ชั้น 3 ประกอบด้วย

2.1 ครูคด ีธร ดำวินิจ ประธาน
2.2 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธาน
2.3 ครูอรุณ ี มงคล กรรมการ
2.4 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ
2.5 ครูโนรีโกะ โอธิ กรรมการ
2.6 ครูศดิน ดาวดี กรรมการ
2.7 ครูธ ีร ิศรา ดำสิทธ กรรมการ
2.8 นางสาวนิฟาดีละห้ ดอเล๊าะ กรรมการ
2.9 นางสาวโสภัทรัตน์ ส ุวรรณสุข กรรมการ
2.10 นางสาวเซาวณีย์ ธงศรี กรรมการ
กรรมการเดินข้อสอบระดับมัธยมสีกษาตอนต้น
2.11 ม.นเรนฤทธ ตะต้องใจ กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 1
2.12 ม.จีรฐารัฒน์ ฉ ัตรบรรยงดํ กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 2
2.13 นายปริญญา นาทุ่ง กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 3
2.14 ม.ธัชธาริน หมวกทอง กรรมการอาคารป ีเตอร์ ชั้น 4
2.15 ม.ส ิร ิโรจน ์ ฉลองสัพพัญญ กรรมการอาคารเซราทิเน ชั้น 2
2.16 ม.ธีระพงษ์ มณีวรรณ กรรมการอาคารเซราทิเน ชั้น 3 -4
2.17 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการอาคารอัลเบ ิร ์ต ชั้น 1-2
2.18 ม.ดักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการอาคารอัลเบ ิร ์ต ชั้น 3
2.19 ม.พชร ชัยสงคราม กรรมการอาคารอ ัลเบ ิร ์ต ชั้น 4
2.20 ม.ภูมิ แพทย์คดี กรรมการอาคารเอ์มมานูเอล ชั้น 2

3. คณะกรรมการกลางระดับชั้น ม. 4 -  6 แผนการเรียนดิลป้ มีหน้าที่ ดำเน ินการสอบนักเรียนระดับชั้น ม. 4 -  6 
แผนการเร ียนด ิลป ี-ภ าษ าจ ีน  ด ิลป ี-ภ าษ าฝร ั่ง เศส  ด ิลป ี-ภาษ าญ ี่ป ่น  ด ิล ป ๋-ด น ต ร ี ณ หอประช ุมเซนต ์โยเซฟ  
ให ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามตารางสอบ ประกอบด้วย

3.1 ม.นิคม พุทธิมา ประธาน
3.2 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์ รองประธาน
3.3 ครูเจริญศรี ศรีจ ันทร์ดร กรรมการ
3.4 ม.สุรชัย แสนทอน กรรมการ
3.5 ครูรสรินทร์ รัตนประภา กรรมการ
3.6 นายณัฐดักดี้ ดิรินิยมชัย กรรมการ
3.7 นางสาวกอปร์,พลอย บุตรดี กรรมการ
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แนวปฏิงคของคณะกรรมการกลาง
1. ประธาน/รองประธานกองกลาง เซนข ีอร ับข ้อสอบจากงานว ัดผล พร ้อมท ั้งตรวจเช ์คความถ ูกต ้องของ 

ข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ
2. นำข ้อสอบส่งให ้กรรมการค ุมสอบตามห ้องสอบและให ้กรรมการค ุมสอบเช ็นข ีอร ับ-ส ่งข ้อสอบในใบปะหน ้า 

ซองข้อสอบทุกวิชา
3. เด ินด ูความเรียบร้อยในการแจกข้อสอบของกรรมการคุมสอบจนกว่าน ักเร ียนจะโต ้ร ับข้อสอบครบทุกคนและ 

เริ่มทำข้อสอบ
4. ร ับข ้อสอบจากกรรมการค ุมสอบ ตรวจทานความถูกต้องในการเรียงลำดับ / การนับจำนวนกระดาษคำตอบ 

การเขียน / การระบายเลขประจำตัว การระบายคำตอบ การสงข ีอกำก ับกระดาษคำตอบของกรรมการค ุมสอบ กรณี 
ข้อสอบปรนัยโม่ต้องแทรกกระดาษคำตอบ กรณีข้อสอบอัตนัยให้แทรกกระดาษคำตอบ กรรมการกลางลงขีอ 
กำกับในใบปะหน้ากระดาษคำตอบหลังจากตรวจทานแล้วและบรรจุกระดาษคำตอบลงในซองพลาสติกให้เรียบร้อย

5. ส ่งกระดาษคำตอบท ี่บรรจ ุในซองพลาสต ิกโดยรวมกระดาษคำตอบแต ่ละห ้องพร ้อมแบบลงข ีอน ัก ุเร ียน  
เข้าสอบทุกวิชาแล้วส่งให้งานวัดผลหลังจากสอบเสรีจแต่ละวิชา
4. คณะกรรมการด ูแลความเร ียบร้อยท ั้วโป มีหน้าที่ ย ํ้าเต ือนเก ี่ยวก ับกฎระเบ ียบ มารยาท และวิน ัยในการสอบ 
จัดนักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลา บ ันทึกรายขีอนักเรียนที่ขาดสอบในแต่ละวัน เพ ี่อแจ้งให ้กรรมการกองกลางและดูแล 
ความเรียบร้อยทั้วโป ประกอบด้วย

4.1 ม.บุญเท่ง เถระ ประธาน
4.2 ม.เสถียร ช่างเงิน กรรมการระดับมัธยมดิกษาตอนปลาย
4.3 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการระดับมัธยมดิกษาตอนต้น
4.4 ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 1
4.5 ม.ปริญญา นฤประชา กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 2
4.6 ม.ผโท ชัยนำ กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 3
4.7 ม.ปียะ โชยอ้าย กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 4
4.8 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 5
4.9 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 6

5. คณ ะกรรมการจ ัดห ้องสอบ  มีหน้าที่ ประสานงานกับผ้ท ี่เก ี่ยวข้องเพ ี่อ จ ัด ห ้อ งส อ บ และท ี่น งสอ บ ตามจำนวนผ ู้
เข้าสอบท ี่กำหนดโว ้ ประกอบด้วย

5.1 ม.สุวรรณ อินทรช่ต ประธาน
5.2 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมดิกษาปีที่ 1 -  6 รองประธาน
5.3 ครูประจำชั้น กรรมการ
5.4 ม.อานนท์ อินนันต์ กรรมการ
5.5 นักการภารโรง
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6. คณะกรรมการคุมสอบ มีหน้าที่ ร ับข ้อสอบจากกรรมการกองกลาง ลงขีอในใบปะหน้าซองข้อสอบ แจกข้อสอบ 
กำกับ ควบค ุมการสอบ ตามระเบ ียบ การค ุมสอบ  ตรวจความเร ียบร ้อย,?นการเข ียน /  ระบายเลขประจำต ัว  
นัก เรียน ระบาย คำตอบ ฟ ิงข ีอกำก ับ กระดาษ คำตอบ Vเก แผ่น เก ์บ กระด าษ ค ำต อบ โด ย เร ียงลำด ับ เลขท ี่ 
จากน้อยโปหามาก กรณ ีข ้อสอบปรน ัยโม ่ต ้องแทรกกระดาษคำตอบโนข้อสอบ กรณ ีข ้อสอบอัตนัยให้แทรก 
กระดาษคำตอบในข้อสอบ และให ้เข ียนรายละเอ ียดน ักเร ียนเข ้าสอบ-น ักเร ียนขาดสอบใว ้ในใบปะหน ้าและลฬ ่อ 
กำกับใบปะหน้ากระดาษคำตอบทุกห้อง
7. คณะกรรมการประสานงานการรับส่งข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และรายงานผสคะแนนสอบทางเว็บโซต มีหน้าที่
จ ัดเตรียมข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ เพ ื่อส ่งมอบให้กรรมการกองกลาง และรับกระดาษคำตอบหลังจากสอบเสรีจ 
แต่ละวิชา จ ัดส ่งให ้กรรมการตรวจข ้อสอบ พร้อมตรวจสอบและดัดแยกกระดาษคำตอบทุกว ิชาท ี่ใช ้กระดาษคำตอบ 
แบบระบาย ตรวจข ้อสอบด ้วยเคร ื่องตรวจ พร ้อมท ั้งประมวลผลการตรวจแยกเป ็นรายว ิชา และรายงานผลคะแนน 
ทางเรีบโชต[รงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ประกอบด้วย

7.1 ม.พีรพงษ์ บัวเหสือง ประธาน
7.2 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน รองประธาน
7.3 ม.ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
7.4 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
7.5 ครูพ ิมพ ์ลกัสร จันทร์ต ๊ะ กรรมการ
7.6 ม.ชนะ เปรมกลาง กรรมการ

8. ค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ แล ะอ น ุม ัต ิผ ส ค ะแน น  มีหน้าที่ ในการบ ันท ึกคะแนนลงในระบบวัดผล และตรวจสอบ
ความถูกต้อง และอนุมัต ิผลคะแนนของกลุ่มสาระฯ พร้อมลงขีอรับรองความถูกต ้อง ประกอบด้วย

8.1 ครูณัชยา พอพีน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาโทย
8.2 ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันทร์ตา หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
8.3 ครูนงลักษณ์ แอมบอส หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
8.4 ม.ฐานกร เทรเวส หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8.5 ครูว ิโลวรรณ ศรีอุทา หัวหน้ากลุ่มสาระดีลปะ
8.6 ครูณ ุภาวรรณ จันทร์พรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาขีพและเทคโนโลยี
8.7 ครูสุชาวดี ยั่งยืน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
8.8 ครูทิพานันท์ แสงศรีจ ันทร์ ห ัวหน้ากลุ่มสาระสุขดีกษาและพลดีกษา
8.9 ครูผ ู้สอนทุกกลุ่มสาระ กรรมการบันทึกคะแนนรายวิชา

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบ ัต ิหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้การสอบคำเนินโปด้วยความเรียบร้อย 
โปร่งใส บริส ุทธิ้ ยุต ิธรรม

สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร.ดักดา สกนธวัฒนั)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย


