
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย 
ท่ี 7 4 / 2561

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะอนุกรรมการดำเน ินการสอบเข ้าส ืกษาต ่อระด ับช ั้น ม.1 -  ม.5 
สำหรับน ักเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัยและน ักเร ียนทาโป ป ีการส ืกษา 2562

ด ้วยโรงเร ียนมงฟอร ์ตว ิทยาล ัย โต ้จ ัดลอบว ัดความร ู้เพ ื่อสอบเข ้าต ิกษาต ่อระค ับช ั้น  ม .1- ม .5 
สำหรับนักเรียนมงฟอรีตวิทยาลัยและนักเรียนท่ัวโป ในวันเสารีท ี่ 24 พฤศจิกายน 2561

เพ ื่อให ้การดำเน ิน งาน ร ับ น ัก เร ียน เข ้าต ิกษาต ่อโรงเร ียน มงฟ อร ์ตว ิท ยาล ัย  ป ีการต ิกษา 2 5 6 2  
เป ็นโปด ้วยความเร ียบร้อย ถ ูกต ้อง โปร่งใส ยุต ิธรรม และเป็นโปตามกระบวนการทุกชั้นตอน จึงขอแต่งต ั้ง 
คณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียน คังนี้
1. ค ณ ะกรรม การดำเน ิน งาน  มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานสอบคัดเลือกให้เป็นโปตามนโยบาย 
และแนวปฏ ิบ ัต ิการสอบค ัดเล ือก ตลอดจน ต ิดตามการป ฏ ิบ ัต ิงาน ของคณ ะกรรมการท ี่โต ้ร ับ การแต ่งต ั้ง  
ให้ดำเนินงานโปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 มาสเตอรีนิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
1.2 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.3 ครูวันเพื่ญ สุขเกษม กรรมการ
1.4 ครูศติธร ดำวินิจ กรรมการ
1.5 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
1.6 ครูดวงมณี ดำป่าแลว กรรมการ
1.7 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
1.8 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
1.9 ครูศติธร ตันดุ กรรมการ
1.10 ครูพรรณวิใล สุริยะโจง กรรมการ
1.11 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการและเลขานุการ

2. คณ ะกรรมการ1จัดทำผ ังท ี่นงสอบ และต ิดบ ัตรท ี่นงสอบข้อเข ียน มีหน้าที่ กำหนดห้องสอบผังที่ทั่งในห้อง 
สอบ ติดบัตรประจำตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ ติดตัวอย่าง 
การกรอกเลขประจำตัวสอบในห้องสอบ โดยใช้หอประชุมเซนต่โยเซฟ เป็นห้องสอบข้อเขียน ประสานกับงาน 
อาคารสถานที่ฯ เกี่ยวกับการจัดห้อง ติดประกาศเพื่อแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีลืทธิ้สอบ ห้องสอบ และรายละเอียด 
อ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอรีนิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
2.2 ครูคติธร ดำวินิจ กรรมการ

/ 2.3 ครูโนรีโกะ
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2.3 ครูโนริโกะ โอข้ กรรมการ
2.4 ครูสมรัก ปริยะวาที กรรมการ
2.5 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
2.6 ครูธนัชพร จิตด์ธรรม กรรมการ
2.7 ครูพิมพ์ลกัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ

3. คณ ะกรรมการทำสำเนาข ้อสอบ เย ็บข ้อสอบ บรรจุข ้อสอบโส่ซอง ควบคมข้อสอบ ตรวจข้อสอบปรนัย 
สอบสัมภาษณ ์ และแจ้งผลการสอบ มีหน้าที่ อัดสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจำนวนผู้เข้า 
สอบแต่ละห้อง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายช่อน ักเร ียนสำหรับ 
ใช้ลงทะเบียนผู้เข้าสอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ-ส่งคืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเวบไซด์ ประกอบด้วย

3.1 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
3.2 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน กรรมการ
3.3 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ
3.5 มาสเตอร์รังสรรคํ พรพัฒนา (แจ้งผลสอบทางเวบไซด์) กรรมการ

4. คณ ะกรรมการดำเน ินงานว ันประซ มผ ู้ปกครอง มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบ การประชุมผู้ปกครอง 
และคำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบนโยบายขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเร ียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล และเข้ญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
ทางโรงเรียน ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน้สกุล กรรมการ
4.3 มาสเตอร์โชยวัฒน้ บุญเลิศ กรรมการ
4.4 มาสเตอร์กำจร ยั่งยืน กรรมการ
4.5 ครูอรุณี มงคล กรรมการ (รับลงทะเบียน)

5. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก อ ง ก ล าง  มีหน้าที่ จ ัดระบบควบคุมข ้อสอบ ร ับ -ค ืน ข ้อสอบ ท ี่ต ึกสำน ักผ ู้อำน วยการ 
แจกข ้อสอบ ร ับค ืนข ้อสอบ จ าก ก ร ร ม ก าร ค ุม ส อ บ  ต รวจ เซ ์ค จำน วน ข ้อ ส อ บ ก ่อ น แ ล ะห ล ังก ารส อ บ
ประสานงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสินเปลืองในการใช้งาน ประกอบด้วย

5.1 ครูวันเพีญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
5.2 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
5.3 ครูศคืธร คำวินิจ กรรมการ
5.4 ม.อานนที อินนันที กรรมการ

6. ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ฝ าย ด ำเน ิน ก าร ส อ บ ข ้อ เข ีย น  มีหน้าที่ เข ้าร่วมประชุมช่แจงเพ ื่อรับฟังแนวปฏิบ ัติต ่าง*] 
ท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการค ุมสอบ ตรวจบ ัตรประชาชนของน ักเร ียน/บ ัตรน ักเร ียน การด ูแลและบ ันท ึกพฤติกรรม 
ท่ีไม,พึงประสงด์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต 
โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย

/ 6.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์
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6.1 มาสเตอร์จิรฐาวัฒนํ ฉัตรบรรยงต์ กรรมการ
6.2 ครูญาดา กะราม กรรมการ
6.3 มาสเตอร์สงกรานต์ โชยวิวัฒมงคล กรรมการ
6.4 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการ
6.5 ครูธนัช'พร จิตต์ธรรม กรรมการ
6.6 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
6.7 มาสเตอร์เมธาสิทธิ้ สุขประชาพันธ์ กรรมการ
6.8 ครูสุพรรณี สายนำทาน กรรมการ
6.9 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
6.10 มาสเตอร์สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการ

หมายเหต ุ: ประกาศรายขึ้อกรรมการคุมสอบ แยกเป็นรอบ
7. ค ณ ะก รรม ก ารส อ บ ภ าค ป ฏ ิบ ัต ิเค ร ื่อ งด น ต ร ี (ต ิลบ ี -ด น ต ร ี) มีหน้าที่ ส ัมภาษณ์และทดสอบทักษะ 
การปฏิบ ัต ิเครื่องดนตรีของบักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเสือกแผนการเรียนติลบั-ดนตรี โดยผู้เข้าสอบจะต้อง 
เตรียมเพลงตามความถนัดของตนเองเพื่อสอบ จำนวน 1 เพลง และสามารถนำเครืองดนตรีของตนเองมาใช้โน
การ สอบใต้ ประกอบด้วย

7.1 ครูภาณุมาศ ทองย้อย ประธานกรรมการ
7.2 มาสเตอร์ศุภกิจ สุบินมิตร กรรมการ
7.3 มาสเตอร์พสิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์ กรรมการ

8. คณะกรรมการจัดระเบียบ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน แล2;ดแลความเรียบร้อยทั่วโป มีหน้าท่ี กำหนดสถานที่
รวมตัวนักเรียน จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึ้นห้องสอบ แจ้งกำหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง  ๆ ในระหว่างการสอบตรวจ 
ต ิดตามพฤติกรรมของน ักเร ียน ตลอดเวลาท ี่ทำการสอบข ้อเข ียน ทำการสรุป และรายงานพฤติกรรมให้แก่ 
ผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมสับผู้เข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย 

8.1. มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์เสถียร ช่างเงิน กรรมการ
8.3 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝายประสานงานทั่วโปวันสอบข้อเขียนและประซมผ้ปก-ครอง มีหน้าที่ ประสานงานสับฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง เพ ื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ทุ เช่น แก้โข เพิมเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้งความ 
จำนงบริจาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหารว่างและ 
อาหารกลางวันแก่คณะกรรมการดำเนินงาน ดูแลระบบแสงและเสียงของแต่ละห้องประชุม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ 
เวลาสอบและบันทึกภาพ ประกอบด้วย

9.1 ครูดาริษา แสงสินธ์ ประธานกรรมการ
9.2 ครูกมลวรรณ ทะนัน กรรมการ (ประจำห้องสำนักฯ)
9.3 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย้ กรรมการ (ประชาสัมพันธ์เวลาสอบและบันทึกภาพ)

/ 9.4 มาสเตอร์อภ ิชาต....................
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9.4 มาสเตอร์อภิชาติ ใจอินผล กรรมการ (ดูแลระบบเสียง/เป็ด-ปิดห้องประชุม)
10. คณะกรรมการฝายลถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่ประชุมผู้ปกครอง สถานที่สอบ
ข้อเขียน ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
10.3 นักการ / ภารโรง กรรมการ

11. ค ณ ะก รรม ก ารฝ าย จ ัด เต ร ีย ม อ าห าร  และของว ่าง มีหน ้าท ี่จ ัดเตรียมอาหารเข ้าและอาหารกลางว ันแก่ 
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน วันประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนจัดเล ี้ยงนาดื่มและอาหารว ่างแก่ 
ผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย

1 1 . 1  ครูชนกกร โชยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
11.2 พนักงานโรงอาหาร กรรมการ

12. คณ ะกรรมการฝายจ ัดการจราจร และด ูแลความปลอดภ ัย มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจรภายในบริเวณ 
โรงเร ียน กำหนดพ ื้นท ี่จอดรถ อำน วยความ ส ะดวกด ้าน การจราจร ในวันสอบข้อเข ียน ประชุมผู้ปกครอง 
โดยประสานงานในรายละเอียดกับ สำนักผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์ลิขิต ชูวงศ์ ประธานกรรมการ
12.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

13. คณะกรรมการประเม ินประสิทธิภาพการทำงานของครู มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมิน ประลิทธิภาพ 
การทำงานของครูและบุคลากร ในการให้บริการเกี่ยวกับกระบวนและขั้นตอนในการรับสมัคร การประชุมผู้ปกครอง 
การสอบคัดเสือก การแจ้งผลการสอบ การรับมอบคัว การรับชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประกอบด้วย

13.1 ครูธีริศรา คำลิทธี้ กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ใด้รับการแต่งตั้ง ใด้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ยุติธรรม และดำเนินการ 
ทุกขั้นตอนให้สำเรีจลุล่วงตามวัตถุประสงศ์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร. คักดา สกนธวัฒน้) 
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย
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หมายเหตุ :
1. การ'จัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณีใด  ๆ กตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่านั้น
2. การประกาศรายขึ้อนักเรียนที่มีสิทธสอบและแจ้งสถานที่สอบ จะติดบอร์ดบริเวณหน้า 

ลานหัตถาพิภพและในเว็บใซต์ของโรงเรียน
3. การประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มาสอบคัดเลือก มกำหนดการ ตังนี้

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

4. การประกาศรายขึ้อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
5. กรรมการที่โม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่โด้รับมอบหมายให้ทำหนังลือ ลาถึงท่านผู้อำนวยการ 

ทราบล่วงหน้า
6 . กรรมการที่โม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่โด้รับมอบหมายโดยโม่มหนังลือขึ้แจงให้ท่านผู้อำนวยการ 

ทราบล่วงหน ้า หร ือขาด ลา ด ้วยเหต ุผลท ี่โม 'สมควรแก ่การขาด ลา ให ้ม ีผลต ่อการป ระเม ิน การท ำงาน  
ในปีการทึกษา 2561

7. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีตังนี้
7.1 วันลอบคัดเล ือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ โม,เกินเวลา 07.15น. และให้กรรมการคุมสอบ เข้าร่วม 

ประชุมที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ เวลา 07.30 น.
8. การแต ่งกาย สวมเสือ รเวอโ1ร ช07 (สิขาว) ปีการทึกษา 2561 กางเกงสืดำทรงสุภาพ


