
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 3 5  /  2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (61^600 ปีการศึกษา 2563

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดสอบวัดความรู้ 6เก:6ช (พัฒนาศักยภาพผู้เรียน) ของนักเรียน 
ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการลอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสนุน และอำนวยความสะดวก แก่คณะกรรมการ 
ดำเนินงานให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงค์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดา ขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองประธานกรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะอน ุกรรมการดำเน ินงาน มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานสอบดัดเลือกให้เป็นไปตาม 
นโยบาย และแนวปฏิบัติการสอบดัดเลือก ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ 
ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

2.1 ขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
2.2 ครูดาริษา แสงสินธุ รองประธานกรรมการ
2.3 มาสเตอร์ธีรภัทรี วิโรจน์สกุล กรรมการ
2.4 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
2.5 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
2.6 ครูศศิธร คำวินิจ กรรมการ
2.7 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ กรรมการ
2.8 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
2.9 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการฝายรับสมัครนักเรียน มีหน้าที่ รับสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครของ 
น ักเร ียน ตลอดจนรวบรวมเอกสารการสม ัครของน ักเร ียนให ้แก ่ประธานดำเน ินงาน ตามกำหนดการท ี่ไว ้ ประกอบด้วย

3.1 ครูดาริษา แสงสินธุ ประธานกรรมการ
3.2 ครูธีริศรา คำสิทธึ๋ กรรมการ
3.3 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ



2

4. คณะอนุกรรมการจัดทำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน มีหน้าที่ กำหนดห้องสอบผังที่นั่งในุ 
ห้องสอบ ติดบัตรประจำตัวสอบส่วนของโรงเรียนที่โต๊ะสอบ ติดรายซื่อผู้เข ้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ ติด 
ตัวอย่างการกรอกเลขประจำตัวสอบในห้องสอบ โดยใข้อาคารอันโตนีโอ เอ็มมานุเอล และหอประขุมเซนต่โยเซฟ 
เป็นห้องสอบข้อเขียน ประสานกับงานอาคารสถานที่ฯ เกี่ยวกับการจัดห้อง ติดประกาศเพื่อแจ้งรายซื่อนักเรียนที่มี 
สิทธ้ิสอบ ห้องสอบ และรายละเอียดอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรฃิต ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
4.3 มาสเตอร์พีรพงษ์ นัวเหลือง กรรมการ
4.4 ครูปาณัฐรีล คุณคำจัน กรรมการ
4.5 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
4.6 ครูโนรีโกะ โอขี กรรมการ
4.7 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ

00 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
4.9 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการทำสำเนาข้อสอบ^ ย็บ.ข้อ.สอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
ปรนัย และแจ้งผลการสอบ มีหน้าที่ อัดสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจำนวนผู้เข้าสอบแต่ละ 
ห้อง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายซื่อนักเรียนสำหรับใข้ลงทะเบียนผู้เข้า 
สอบแต่ละวิฃาแยกตามห้องสอบ รับ-ส่งคืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย

5.1 ภราดา ขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
5.2 ครูสุทธิรักษ์ ไขยวุฒิ รองประธานกรรมการ
5.3 มาสเตอร์พีรพงษ์ นัวเหลือง กรรมการ
5.4 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
5.5 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
5.6 มาสเตอร์ญาณิน คิรีไพศาลประเสริฐ กรรมการ
5.7 มาสเตอร์คักดิ๋'บดินทร์ กันมะโน กรรมการ
5.8 มาสเตอร์ขนะ เปรมกลาง กรรมการ
5.9 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการกองกลาง มีหน้าที่ จัดระบบควบคุมข้อสอบ แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จาก 
กรรมการคุมสอบ ตรวจเฃ็คจำนวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ประสานงานฝ่ายธุรการ-การเงิน เพื่อเตรียม 
อุปกรณ ์ และว ัสด ุส ิ้น เปล ืองในการใช ้งาน ประกอนด ้วย

ห้องเรียน ม.5 /3  อาคารเอ็มมานเอล (สำหรับสอบ ระดับชั้น ม .1)
6.1 ครูมยุรี ทรายแก้ว ประธานกรรมการ
6.2 ครจิดาภา ขัยสงคราม กรรมการ
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6.3 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร
6.4 มาลเตอร์ธราดร จันทร์แสง

หอประชุมเซนตโยเซฟ (สำหรับสอบ (31ค:6ช ระดับชั้น ม.4)
6.5 มาสเตอร์ญาณิน
6.6 มาสเตอร์ธีรพงษ์
6.7 ครูธีริศรา
6.8 ครูกฤติมา

คิริไพศาลประเสริฐ 
มณีวรรณ 
คำสิทธ้ื 
ทิพวัง

กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการกองกลางุ
1. ประธานกองกลาง เซ็นซ่ือรับข้อสอบ พร้อมทั้งตรวจเช็คความถูกต้องของข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ
2. นำข้อสอบส่งให้กรรมการคุมสอบตามห้องสอบและให้กรรมการคุมสอบเซ็นซื่อรับ-ส่งข้อสอบใน ใบปะหน้า 

ซองข้อสอบทุกวิฃา
3. เดินดูความเรียบร้อยในการแจกข้อสอบของกรรมการคุมสอบจนกว่านักเรียนจะไต้รับข้อสอบครบทุกคน 

และเริ่มทำข้อสอบ
4. ร ับข ้อสอบ จากกรรมการค ุมสอบ  ตรวจท าน ความ ถ ูกต ้อ งใน ก ารเร ียงล ำด ับ  /  การน ับจำนวน 

กระดาษคำตอบ การเขียน /  การระบายเลขประจำตัว การระบายคำตอบ การลงซื่อกำกับกระดาษคำตอบของ 
กรรมการคุมสอบ กรณีข้อสอบปรนัยไม่ต้องแทรกกระดาษคำตอบ กรณีข้อสอบอัตนัยให้แทรกกระดาษคำตอบ 
กรรมการกลางลงซื่อกำกับในใบปะหน้ากระดาษคำตอบหลังจากตรวจทานแล้วและบรรจุกระดาษคำตอบลงในซอง 
พลาสติกให้เรียบร้อย

5. ส่งกระดาษคำตอบที่บรรจุในซองพลาสติกโดยรวมกระดาษคำตอบแต่ละห้องพร้อมแบบลงซื่อนักเรียนเข้า 
สอบทุกวิขาแล้วส่งให้งานวัดผลหลังจากสอบเสร็จแต่ละวิฃา

7. คณะอนุกรรมการฝายดำเนินการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ มีหน้าที่ เข้าร่วม 
ประชุมขี้แจงเพื่อรับฟ้ง แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประขาขนของนักเรียน/บัตรนักเรียน 
การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ไม่พีงประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ 
การคุมสอบด้วยความสุจริต โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย 

กรรมการสอบข้อเขียน (31^6๗ ระดับขั้น ม.1
7.1 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจ หลวง กรรมการ
7.2 ครูธมณ วสุวัต กรรมการ
7 .3 มาสเตอร์ราวีพัขร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
7.4 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการ
7.5 ครูส ุทธิฉ ันท ์ ค ุภไพบ ูลย ์ก ิจ กรรมการ
7.6 ครูนงนภัส สมณะ กรรมการ
7.7 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
7.8 ครูรสรินทร์ รตนประภา กรรมการ
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7.9 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการ
7.10 ครูญาดา กะราม กรรมการ
7.11 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย กรรมการ
7.12 มาสเตอร์จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ
7.13 มาสเตอร์นิรันดร์พงศ์ ลากตา กรรมการ
7.14 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
7.15 ครูศศิบ ดาวดี กรรมการ
7.16 ครูพรพิใล สมาธิ กรรมการ
7.17 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการเดินข้อสอบ
7.18 มาสเตอร์ธัชธ-าริน หมวกทอง กรรมการเดินข้อสอบ
7.19 มาสเตอร์สงกรานต์ ไซยวิวัฒน์มงคล กรรมการเดินข้อสอบ

กรรมการสอบข้อเขียน ธเก:6๘ ระดับขั้น ม.4
7.20 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
7.21 มาสเตอร์ดักด,บดินทร์ กันมะโน กรรมการ
7.22 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
7.23 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
7.24 มาสเตอร์อภิซาต ใจอินผล กรรมการ
7.25 มาสเตอร์สุรขัย แสนทอน กรรมการ

กรรมการสอบภาคปฏิบัติ (วิ!'ก6๘ คอมพิวเตอร์
7.26 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม กรรมการ
7.27 มาสเตอร์เดซา บันเปรย กรรมการ
7.28 ครธิติกานต์ อนุสุเรนที กรรมการ
7.29 มาสเตอร์กุลภาค วิฃา

กรรมการสอบสัมภาษณ์ (วิเก6๘ ภาษาอังกฤษ
7.30 ครูสุซาวดี ยั่งยืน กรรมการ
7.31 เฬโ.!3ลนเ เ4ลรเล แ6โ กรรมการ
7.32 เฬโ.ผเลแ □ ๐๓!กล(± Vเก1เา6โ กรรมการ

8. คณะอนกรรมการจัดระเบียบ ประเมินพถดีกรรมนักเรียน แล:ะดแลความเรียบร้อยทั่วใป มีหน้าท่ี กำหนด
สถานที่รวมตัวนักเรียน แจ้งกำหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง  ๆ ในระหว่างการสอบ ตรวจติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียน ตลอดเวลาที่ทำการสอบข้อเขียน ทำการสรุป และรายงานพฤติกรรมให้แก่ผู้อำนวยการโดยปฏิบัติงานด้วย
ความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
8.2 มาสเตอร์เสถียร ซ่างเงิน รองประธานกรรมการ
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8.3 ครูรัขนี ขำนาญรบ กรรมการ
8.4 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการและเลขานุการ

9. คณะอนุกรรมการฝายประสานงานทั่วไปวันสอบข้อเขียน มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ เข่น บริการเอกสารแจ้งความจำนงบริจาค ตอบข้อซักถามผู้ปกครอง และ 
บริการรักษาพยาบาลที่ห ้องพยาบาล ประสานงานอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่คณะกรรมการดำเนินงาน 
ตลอดจนการประขาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลต่างๆ ในการสอบ ประกอบด้วย

9.1 ภราดาขาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
9.2 ครูดาริษา แสงลินธ์ กรรมการ (ประจำอาคารอำนวยการ)
9.3 ครู'วรพิ1ข1ขา ยาวงศ์ กรรมการ (ประซาสัมพันธ์เวลาสอบ)
9.4 ครูพวงไพร สายสกล กรรมการ (ประจำห้องพยาบาล)

10. คณะอนกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่เข้าแถวนักเรียน สถานที่สอบข้อเขียน และ 
สถานที่รับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

10.1 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต ประธานกรรมการ
10.2 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
10.3 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
10.4 พนักงานนักการ กรรมการ

11. คณ ะอน ุกรรมการฝายจ ัด เตร ียมอาห าร และของว ่าง มีหน้าที่ จ ัดเตรียมลาหารกลางวันแก่ 
คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในวันลอบข้อเขียน วันรับมอบตัวนักเรียน ให้เพียงพอและทั่วถึง ประกอบด้วย

11.1 ครูฃนกกร ไขยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
11.2 พนักงานโรงอาหาร

12. คณ ะอน ุกรรมการฝายจ ัดการจราจร และด ูแลความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจร 
ภายในบริเวณโรงเรียน กำหนดพื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันสอบข้อเขียน วันรับมอบตัว 
โดยประสานงานในรายละเอียดกับ สำนักผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์ลิขิต ขูวงศ์ ประธานกรรมการ
12.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

13. คณะอนุกรรมการรับมอบตัว มีหน้าที่ แจกเอกสารประกอบการรับมอบตัวเพิ่มเติม ได้แก่ กำหนดการ 
ก ิจกรรมพันธสัญญา โครงการภาคเร ียน ฤด ูร ้อน  เป็นด้น ตลอดจนตรวจเข ็คเอกสารประกอบการมอบต ัว 
และจัดเรียงเอกสารตามลำดับก่อน-หลัง เมื่อตรวจเข็คถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผู้ปกครองลงทะเบียนรับ 
มอบตัว และรับเอกสารมอบตัวฉบับของโรงเรียน ตลอดจนออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่สำหรับนักเรียนต่าง 
โรงเรียน ประกอบด้วย

13.1 มาสเตอร์ไขยวัฒนั บุญเลิศ ประธานกรรมการ
13.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา รองประธานกรรมการ
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13.3 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรฃิต กรรมการ
13.4 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
13.5 ครูพิมพ์ลภ้สร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
13.6 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
13.7 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
13.8 ครูศศิธร ตันดุ กรรมการ
13.9 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
13.10 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
13.11 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการและเลขานุการ

ท ั้งน ี้ฃ อ ให ้ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ท ี่ไ ด ้ร ับ ก าร แ ต ่งต ั้งป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ด ้ว ย ค ว าม ร ับ ผ ิด ข อ บ  โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ

ส่ัง ณ วันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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หมายเหตุ :
1. การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณีใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่านั้น
2. การประกาศรายขื่อนักเรียนที่มีสิทธี้สอบและแจ้งสถานที่สอบจะติดบอร์ดบริเวณหน้าโรงอาหาร และ 

ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
3. การประกาศรายขื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดำเนินการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
4. กรรมการท่ีไม่สามารถมาปฎินัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหนังสือ ลาถึงท่านผู้อำนวยการ ทราบ

ล่วงหน้า
5. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามดำสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยไม่มีหนังลือขึ้แจงให้ท่านผู้อำนวยการ 

ทราบล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไม,สมควรแก่การขาด ลา ให้มีผลต่อการประเมินการทำงาน ในปี 
การศึกษา 2562

6. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีตังนี้
6.1 วันสอบคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.15 น.
6.2 วันรับมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา 07.30 น.

7. การแต่งกาย
7.1 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สวมเส้ือ รเว๐โ!:ร ชลV (สีขาว-แดง) ปีการศึกษา 2561 กางเกง 

สีดำทรงสุภาพ
7.2 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สวมเส้ือ รเว๐โ*ร ชลV (สีนั้าเงิน) ปีการศึกษา 2561 กางเกง 

สีดำทรงสุภาพ


