
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 3นุ/ 2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนโครงการทุนเรียนดี ฟรี 100 0/อ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดการสอบข้อเขียน และตรวจแฟ้มสะสมงาน นักเรียนโครงการทุนเรียนดี 
ฟรี 100 96 เพ่ือศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โอกาส 
ทางการศึกษาแก่นักเรียนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีผลการเรียนดี และมีผลงานทางด้านวิซาการเด่นเป็นประจักษ์

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ดำเนินงานและแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสบุน และอำนวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ
ดำเนินงานให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.ลุรกิจ ศรีสราญกุลวงค์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดา ฃาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี วางแผนและดำเนินการสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ประกอบด้วย

2.1 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
2.3 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
2.4 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
2.5 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ
2.6 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
2.6 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายรับสมัครนักเรียน มีหน้าท่ี
1) รับสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครของนักเรียนท่ีย่ืนซอสอบชิงทุนการศึกษา
2) รวบรวมเอกสารการสมัครของนักเรียนให้แก่ประธานดำเนินงาน ตามกำหนดการท่ีวางไว้ ประกอบด้วย

3.1 ครูดาริษา แสงสินธ์ ประธานกรรมการ
3.2 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
3.3 ครูธีริศรา คำสิทธ๋ิ กรรมการ
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4. คณะกรรมการฝายจัดสอบข้อเขียนและตรวจแฟ้มสะสมงาน มีหน้าท่ี
1) จัดห้องสอบ กำหนดการสอบ จัดลำดับผู้เข้าสอบ และประสานงานเก่ียวกับการน่าข้อสอบไปยังห้องสอบ 

ตามวัน และเวลาท่ีกำหนด
2) คุมสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์ญาณิน คิริไพศาลประเสริฐ ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์ธีรพงษ์ มณีวรรณ รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์ดักดบดินทร์ กันมะโน กรรมการ
4.4 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
4.5 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน กรรมการ
4.6 ครูจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
4.7 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
4.8 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ

3) ตรวจแฟ้มสะสมงาน ประกอบด้วย
4.9 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
4.10 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี รองประธานกรรมการ
4.11 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
4.12 ครูธมณ วสุวัต กรรมการ
4.13 ครูธนัซพร จิตต์ธรรม กรรมการ
4.14 ครูภวดี ศรีใจ กรรมการ
4.15 ครูธีริศรา คำสิทิธิ๋ กรรมการ

ะกรรมการฝ่ายวัด ประเมินผล แล ะประกาศผลสอบ มีหน้าท่ี
1) ตรวจข้อสอบข้อเขียน และสรุปผลคะแนนการสอบของผู้เข้าสอบท้ังหมด
2) จัดลำดับคะแนนผู้เข้าสอบ รายงานผลการสอบให้แก่ประธานดำเนินงาน ตามกำหนดการดำเนินงาน เพ่ือ 

น่าเสนอผลการสอบให้แก่ผู้อำนวยการพิจารณาต่อไป
:กาศรายซ่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาๆ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน ประกอบด้วย

5.1 ภราดา ขาญณรงค์ บุญพราหมณี ประธานกรรมการ
5.2 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา รองประธานกรรมการ
5.3 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ กรรมการ
5.3 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
5.4 มาสเตอร์1พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
5.5 ครูเจนจิรา ดวงแก้ว กรรมการ
5.6 ครูเพ็ญสุภางค์ แปงคำ กรรมการ
5.7 ครูวิริสา หิรัญไพศาล กรรมการ
5.8 มาสเตอร์อรรถกร มัซณันติกสมัย กรรมการ
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6. คณะกรรมการรับมอบตัว มีหน้าท่ี
1) จัดเตรียมสถานท่ี และทำการมอบตัวนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ตามปฏิทินท่ีกำหนด
2) ข้ีแจงเง่ือนไขในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียน
3) จัดเตรียมเอกสาร และทำสัญญาการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
4) รวบรวมเอกสารสัญญาต่างๆ ส่งคืนให้แก่ประธานดำเนินโครงการ ประกอบด้วย

6.1 มาสเตอร์ไซยวัฒน้ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
6.2 มาสเตอร์วรินทร วสุวัต รองประธานกรรมการ
6.3 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
6.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ (รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัว 

และ ตรวจเข็คเอกสารการมอบตัว)
6.5 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ (รวบรวมเอกสารประกอบการมอบตัว 

และ ตรวจเซ็คเอกสารการมอบตัว)
6.6 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ (ตรวจเข็คเอกสารการมอบตัว)
6.7 ครูศศึธร ตันดุ กรรมการ (รับขำระค่าธรรมเนียมการเรียน)
6.8 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ (รับขำระค่าธรรมเนียมการเรียน)

ท ั้งน ี้ฃอให ้คณ ะกรรมกาไ 
ะสิทธิภาพ

)ท ี่ได ้ร ับ การแต ่งต ั้งป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ด ้วยความ ร ับ ผ ิดซ อบ  โปร่งใส

ส่ัง ณ วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ภราดา ดร.ลุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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หมายเหๆ :
1. การจัดหาข้อลอบ การตัดสินเหตุและกรณีใด  ๆ ก็ตาม ฃ้ีนอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่าน้ัน
2. การประกาศรายข่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ๋ิสอบและแจ้งสถานท่ีสอบ จะติดบอร์ดบริเวณหน้าโรงอาหาร และใน 

เว็บไซต์ของโรงเรียน
3. การประกาศรายขื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
4. กรรมการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือ ลาถึงท่านผู้อำนวยการ ทราบ

ล่วงหน้า
5. กรรมการท่ีไม่มาปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังสือข้ีแจงให้ท่านผู้อำนวยการ ทราบ 

ล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลท่ีไม,สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทำงาน ในปีการศึกษา 
2562

6. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ มีตังน้ี
6.1 วันสอบคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี ไม่เกินเวลา 07.15 น.
6.2 วันรับมอบตัวนักเรียนทีส่อบผ่านการคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี ไม่เกินเวลา 07.30 น.

7. การแต่งกาย สวมเส้ือ ร(วอโ!ร ปลV (สีแดง) ปีการศึกษา 2562 กางเกงสีคำทรงสุภาพ


