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ค ำสั่ง โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  24 / 2561 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรสอบนักเรยีนโครงกำรทุนเรยีนดี ฟร ี100 % 

ระดับชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 และ 4  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการทุน

เรียนดี ฟรี 100 % เพื่อศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ มีผลการเรียนดี และมีผลงาน

ทางดา้นวิชาการเด่นเป็นประจักษ์  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานและแจ้งแนวปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี้  

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุน และอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ

ด าเนนิงานใหด้ าเนนิงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1.1 ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ประธานกรรมการ 

1.2 มาสเตอร์ธีรภัทร์ วิโรจนส์กุล  รองประธานกรรมการ 

1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอ้ านวยการ  กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที ่วางแผนและด าเนนิการสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด ประกอบด้วย 

2.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   ประธานกรรมการ 

2.2 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง   รองประธานกรรมการ  

2.3 มาสเตอร์นคิม  พุทธิมา   กรรมการ 

2.4 ครูศศธิร  ค าวนิิจ   กรรมการ 

2.5 มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับสมัครนักเรยีน มีหน้าที่ 

    1. รับสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครของนักเรียนที่ยื่นขอสอบชิงทุนการศกึษา 

    2. รวบรวมเอกสารการสมัครของนักเรียนใหแ้ก่ประธานด าเนินงาน ตามก าหนดการที่วางไว้ ประกอบด้วย 

3.1 ครูดารษิา  แสงสนิธุ์   ประธานกรรมการ 

3.2 ครูกมลวรรณ  ทะนัน   กรรมการ 

 3.3 ครูพรรณวิไล  สุริยะโจง  กรรมการ 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสอบข้อเขียน และสอบสัมภำษณ์นักเรยีน  มีหน้าที่ 

1. จัดหอ้งสอบ ก าหนดการสอบ จัดล าดับผูเ้ข้าสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการน าข้อสอบไปยังห้องสอบ 

ตามวัน และเวลาที่ก าหนด 

2. คุมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 

4.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   ประธานกรรมการ 

4.2  มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง         รองประธานกรรมการ 

4.3  มาสเตอร์จักรกริช สาระขันธ์  กรรมการ 

4.4  ครูธมณ   วสุวัต   กรรมการ 

4.5  ครูธนัชพร  จติตธ์รรม  กรรมการ 

4.6 ครูวรพิชชา  ยาวงค ์   กรรมการ 

4.7  ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี  กรรมการ 

4.8  มาสเตอร์นริันดรพ์งค์  ลากตา   กรรมการ 

4.9  ครูจติทิวา  หมื่นแสน  กรรมการ 

4.10 มาสเตอร์สุพจน ์ เทียมยศ  กรรมการ 

4.11  มาสเตอร์ญาณนิ ศริิไพศาลประเสริฐ กรรมการ 

4.12  ครูนงนภัส  สมณะ   กรรมการ 

4.13  มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์  กรรมการ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัด ประเมินผล และประกำศผลสอบ มีหน้าที ่

1. ตรวจขอ้สอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และสรุปผลคะแนนการสอบของผู้เข้าสอบทั้งหมด 

2. จัดล าดับคะแนนผู้เข้าสอบ รายงานผลการสอบให้แก่ประธานด าเนินงาน ตามก าหนดการด าเนินงาน 

เพื่อน าเสนอผลการสอบใหแ้ก่ผู้อ านวยการพิจารณาต่อไป 

3. ประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับทุนการศึกษาฯ ผา่นเว็บไซต์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 

5.1 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง  ประธานกรรมการ 

5.2  มาสเตอร์นิคม  พุทธิมา   รองประธานกรรมการ 

5.3  มาสเตอร์วรินทร วสุวัต   กรรมการ 

5.4  มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง   กรรมการ 

5.5  ครูกิดาการ  ศริ ิ   กรรมการ 

5.6 ครูเพ็ญสุภางค ์  แปงค า   กรรมการ 

5.7  ครูวีรสิา   หริัญไพศาล  กรรมการ 

5.8 มาสเตอร์อรรถกร มัชณันติกสมัย  กรรมการ  

5.9 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา  กรรมการ 
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6. คณะกรรมกำรรับมอบตัว มีหน้าที ่

    1. จัดเตรียมสถานที่ และท าการมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกใหร้ับทุนการศึกษา ตามปฏิทินที่ก าหนด 

    2. ชีแ้จงเงื่อนไขในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน  

    3. จัดเตรียมเอกสาร และท าสัญญาการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 

    4. รวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆ ส่งคืนใหแ้ก่ประธานด าเนินโครงการ  ประกอบด้วย 

6.1  มาสเตอร์วรินทร  วสุวัต  ประธานกรรมการ 

6.2  ครูดารษิา  แสงสนิธุ์ รองประธานกรรมการ 

6.3   ครูวรพิชชา  ยาวงค์   กรรมการ  (รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัว 

                                                                         และ ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว)  

6.4  ครูญาดา  กะราม  กรรมการ  (ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว) 

6.5 ครูกฤติมา  ทิพวัง  กรรมการ  (ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว) 

6.6 ครูนงนภัส  สมณะ  กรรมการ  (ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว) 

6.7 ครูฤทัยวรรณ  พิบูลย์   กรรมการ  (ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว) 

6.8 ครูธีรศิรา   ค าสทิธิ์  กรรมการ  (ตรวจเช็คเอกสารการมอบตัว) 

6.9 มาสเตอร์สงกรานต์ ไชยวิวัฒมงคล กรรมการ  (บริการกรอกข้อมูล) 

6.10 มาสเตอร์ธีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ  (บริการกรอกข้อมูล) 

6.11  มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ  (บริการกรอกข้อมูล) 

6.12  ครูพิมพ์ลภัสร  จันทร์ตะ๊ กรรมการ  (ออกเลขประจ าตัวนักเรียน)  

6.13 ครูศศธิร                   ตันดุ  กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.14 ครูสุภาวดี  ณ นคร  กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.15 ครูเกษรินทร์  กะณะ  กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.16 มาสเตอร์นันทจักร์  มีชัย   กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.17 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.18 เจ้าหนา้ที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ กรรมการ  (รับช าระค่าธรรมเนียมการเรียน) 

6.19  มาสเตอร์ไชยวัฒน์   บุญเลิศ  กรรมการ  (ดูแลความเรยีบร้อยทั่วไป) 
 

 

 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  โปร่งใส                       

และมีประสิทธิภาพ  
 

      สั่ง ณ  วันที ่5 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
                                                                    ( ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ) 

                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
 

/ หมายเหตุ :  ………… 
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หมายเหตุ : 

1. การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหต ุและกรณีใด ๆ ก็ตาม ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของผู้อ านวยการเท่านั้น 

2. การประกาศรายช่ือน ักเร ียนที่ม ีส ิทธิ์สอบและแจ ้งสถานทีส่อบ จะติดบอร์ดบริเวณหนา้โรงอาหาร 

และในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
3. การประกาศรายช ่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบค ัดเล ือก ด าเนนิการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 

4. กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ังที่ได้รับมอบหมายให้ท าหนังสือ ลาถึงท่านผูอ้ านวยการ 

ทราบล่วงหน้า 

5. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือชี้แจงให้ท่านผู้อ านวยการ 

ทราบล่วงหน้า หรือขาด ลา ด ้วยเหตุผลที่ไม ่สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการท างาน     

ในปีการศกึษา 2561 

6. ก าหนดการเวลาปฏ ิบัติหน ้าทีข่องกรรมการ มดีังนี้ 

6.1 วันสอบคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.15 น.  

6.2 ว ันรับมอบตัวน ักเร ียนที่สอบผ่ำนกำรค ัดเลอืก บันท ึกเวลามาปฏ ิบัติหน ้าที ่ไม ่เกินเวลา 07.30 น. 

7. กำรแต่งกำย สวมเสื้อ Sports day (สีน้ าเงิน) ปีการศึกษา 2560 กางเกงสีด าทรงส ุภาพ 

 


