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คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 4 ^ /  2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน)
ปีการศึกษา 2563

ด้วย,โรงเรียนมงฟอรีต'วิทยาลัย ใต้ดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 
ภายใน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ต 
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 เป็นโปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกระบวนการทุก 
ข้ันตอน ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

1. คณ ะกรรมการอำนวยการและท ี่ปร ึกษา มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและระเบียบการสอบคัดเลือก 
นักเรียน ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ใต้รับการแต่งตั้ง ให้ 
ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ประธานกรรมการ
1.2 ภราดา ชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ กรรมการ
1.3 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ กำกับ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ไต้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินงานไป
ด้วยความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
2.2 ครูดารีษา แสงสินธุ กรรมการ
2.3 มาสเตอร์'ธีรภัทร้ วิโรจน์สถุล กรรมการ
2.4 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
2.5 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
2.6 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการตรวจแฟ้มสะสมงานนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและมีผลการแข่งขันในช่วงที ่
ฝานมา (ด้านวิซาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตอาสา) มีหน้าที่ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลแฟ้มสะสมงาน 
ของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของผลงานนักเรียนตามเกณฑ์ในระดับจังหวัดขึ้นไป และมีพัฒนาการ 
ของนักเรียนต้านวิขาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะอย่างต่อเนื่อง สำหรับนักเรียนจิตอาสา มีการปฏิบัติงาน 2 ปี 
ย้อนหลัง พร้อมถ่ายรูปขณะปฏิบัติหน้าที่ หนังสือขอบคุณ ใบเกียรติบัตร และมีผู้,รับรอง ประกอบด้วย

3.1 ครูศศิธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
3.3 มาสเตอร์สุรเขษฐ์ เหล่าจันตา กรรมการ
3.4 ครูทัศนีย์พร สุข'โขติ กรรมการ
3.5 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว กรรมการ
3.6 มาสเตอร์เดขา บันเปรย กรรมการ
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4. คณะอนุกรรมการจัดทำผังที่นั่งสอบ และติดบัตรที่นั่งสอบข้อเขียน มีหน้าที่ กำหนดห้องสอบ ผังท่ีน่ัง 
ในห้องสอบ ติดรายซื่อผู้เข ้าสอบแต่ละห้อง ติดตารางสอบ โดยใช้อาคารปีเตอร์ อาคารเซราพีน เป็นห้องสอบ 
ข้อเขียนสำหรับหลักสูตรปกติ และอาคารอันโตนีโอ เป็นห้องสอบสำหรับหลักสูตร ^กฐแรเา ?โ๐3โล๓ กา6 ประสาน 
กับงานอาคารสถานที่ เกี่ยวกับการจัดห้องสอบ ติดประกาศเพื่อแจ้งรายซื่อนักเรียนที่มีสิทธสอบ ห้องสอบ และ 
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ประกอบด้วย

4.1 มาสเตอร์ธีรกัทร์ วิโรจน์สกุล ประธานกรรมการ
4.2 มาสเตอร์นิคม พุทธิมา กรรมการ
4.3 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการ
4.4 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
4.5 ครูโนรีโกะ โอซิ กรรมการ
4.6 มาสเตอร์จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ
4.7 ครูธนัข'พร จิตต์ธรรม กรรมการ
4.8 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
4.9 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการทำสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซอง ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ 
และแจ้งผลสอบ มีหน้าที่ อัดสำเนาข้อสอบ เย็บข้อสอบ บรรจุข้อสอบใส่ซองตามจำนวน ผู้เข้าสอบแต่ละห้อง 
ควบคุมข้อสอบ ตรวจข้อสอบ รวบรวมผลคะแนนสอบ และจัดเตรียมรายซื่อนักเรียนสำหรับใช้ลงทะเบียนผู้เข้า 
สอบแต่ละวิชาแยกตามห้องสอบ รับ-ส่งคืนข้อสอบ และแจ้งผลสอบทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย

5.1 ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
5.2 ครูสุทธิรักษ์ ไชยวุฒิ กรรมการ
5.3 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
5.4 มาสเตอร์พีรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
5.5 มาสเตอร์ญาณิน คิรีไพศาลประเสริฐ กรรมการ
5.6 มาสเตอร์ศักดิ๙'บดินทร์ กันมะโน กรรมการ
5.7 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ กรรมการ
5.8 มาสเตอร์ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
5.9 มาสเตอร์ชนะ เปรมกลาง กรรมการ
5.10 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
5.11 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการกองกลาง มีหน้าที่ จัดระบบควบคุมข้อสอบ รับ-คืนข้อสอบที่ตึกสำนักผู้อำนวยการ 
แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ ตรวจเช็คจำนวนข้อสอบก่อนและหลังการสอบ ตลอดจน 
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการใช้งาน ประกอบด้วย

6.1 ครูจิดาภา ขัยสงคราม ประธานกรรมการ
6.2 ครูพรรณวิไล สุริยะโจง กรรมการ
6.3 ครูอรุณี มงคล กรรมการ
6.4 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ กรรมการ
6.5 ครูชนกกร ไชยวงศ์คำ กรรมการ
6.6 มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการ
6.7 มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
6.8 มาสเตอร์ธีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ
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6.9 มาสเตอร์สุรซัย แสนทอน กรรมการ
6.10 มาสเตอร์สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
6.11 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
6.12 ครูธีริศรา คำสิทธ้ี กรรมการและเลขานุการ

7. คณะอนุกรรมการฝายดำเนินการสอบข้อเขียน มีหน้าที่ เข้าร่วมประขุมขี้แจงเพื่อรับพิง แนวปฏิบัติ 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุมสอบ ตรวจบัตรประซาซนของนักเรียน/บัตรนักเรียน การดูแลและบันทึกพฤติกรรมที่ใม่ 
พึงประสงค์ของผู้เข้าสอบ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้เป็นใปตามข้อกำหนดของการคุมสอบด้วยความสุจริต 
โปร่งใส และยุติธรรม ประกอบด้วย

7.1 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ
7.2 ครูฤทัยวรรณ พิบูลย์ กรรมการ
7.3 ครูสุพัตรา สุวรรณนารี กรรมการ
7.4 ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล กรรมการ
7.5 ครูกนิษฐรินทร์ พลคักดิ้ กรรมการ
7.6 ครูซัขฏาพร มาลารัตน์ กรรมการ
7.7 ครูสมฤทัย ขัยพิมาน กรรมการ
7.8 มาสเตอร์สมขาย นิพาพันธ์ กรรมการ
7.9 มาสเตอร์ราวี1พัซร์ ภัทราธนทรัพย์ กรรมการ
7.10 มาสเตอร์สงกรานต์ ไซยวิวัฒน์มงคล กรรมการ
7.11 มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
7.12 มาสเตอร์อภิซาติ ใจอินผล กรรมการ
7.13 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการ
7.14 มาสเตอร์ธัขธาริน หมวกทอง กรรมการ
7.15 มาสเตอร์สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญณู กรรมการ
7.16 มาสเตอร์ไกรสิงห์ ใจหลวง กรรมการ
7.17 ครูธนัขพร จิตต์ธรรม กรรมการ
7.18 มาสเตอร์จักรกริซ สาระขันธ์ กรรมการ
7.19 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
7.20 ครูโนริโกะ โอฃิ กรรมการ
7.21 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ

8. คณะอนุกรรมการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี (ศิล'ป็ - ดนตรี) มีหน้าที่ สัมภาษณ์และทดสอบทักษะ 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีของนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบคัดเลือกแผนการเรียนศิลบั-ดนตรี โดยผู้เข้าสอบจะต้อง 
เตรียมเพลงตามความถนัดของตนเองเพื่อสอบ จำนวน 1 เพลง และสามารถนำเครื่องดนตรีของตนเองมาใข้ในการ 
สอบได้ ประกอบด้วย

8.1 มาสเตอร์พสิษฐ์
8.2 มาสเตอร์คุภกิจ
8.3 มาสเตอร์ณัฐวัฒนํ
8.4 มาสเตอร์อัสนี

โภคินวัฒนดิษฐ์ 
สุบินมิตร์ 
ซนะศึก 
นกน้อย

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
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9. คณะอนุกรรมการจัดระเบียบ ประเมินพฤติกรรมนักเรียน และดูแลความเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ 
กำหนดสถานที่รวมตัวนักเรียน จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึ้นห้องสอบ แจ้งกำหนดการ และข้อปฏิบัติต่าง  ๆ ใน 
ระหว่างการสอบ ตรวจติดตามพฤติกรรมของนักเรียน ตลอดเวลาที่ทำการสอบข้อเขียน ทำการสรุป และรายงาน 
พฤต ิกรรมให ้แก ่ผ ู้อำนวยการ ใดยปฏ ิบ ัต ิงานด ้วยความส ุจร ิต โปร่งใส และเป ็นธรรมกับผ ู้เข ้าสอบทุกคน 
ประกอบด้วย

9.1 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ
9.2 มาสเตอร์เสถียร ข่างเงิน
9.3 ครูรัซนี ขำนาญรบ
9.4 ครูดวงมณี คำปาแลว

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

10. คณะอนุกรรมการฝายประสานงานทั่วใปวันสอบข้อเขียน มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ เข่น แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน บริการเอกสารแจ้งความจำนงบริจาค ตอบข้อ 
ซักถามผู้ปกครอง และบริการรักษาพยาบาลที่ห ้องพยาบาล ประสานงานเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่ 
คณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการประขาสัมพันธ์เวลาสอบ ประกอบด้วย

10.1 ภราดาขาญณรงค
10.2 ครูดารีษา
10.3 ครูมยุรี
10.4 ครวรพิขขา

บุญพราหมณี 
แสงสินธ์ 
ทรายแก้ว 
ยาวงศ์ 
สายสกล

ประธานกรรมการ 
กรรมการ(ประจำห้องสำนักฯ) 
กรรมการ (ประสานงานทั่วใป) 
กรรมการ (ประจำห้องประขาสัมพันธ์) 
กรรมการ (ประจำห้องพยาบาล)10.5 ครูพวงใพร

11. คณ ะอน ุกรรม การร ับม อบต ัว  มีหน้าที่ แจกเอกสารประกอบการร ับมอบต ัวเพ ิ่ม เต ิม  ได้แก่ 
กำหนดการ กิจกรรมพันธสัญญา โครงการภาคเรียนฤดูร้อน เป็นด้น ตลอดจนตรวจเข็คเอกสารประกอบการมอบ 
ตัวและจัดเรียงเอกสารตามสำตับก่อน -  หลัง เมื่อตรวจเข็คถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะอนุญาตให้ผู้ปกครอง 
ลงทะเบียนรับมอบตัว และรับเอกสารมอบตัวฉบับของโรงเรียน ตลอดจนออกเลขประจำตัวนักเรียนใหม่สำหรับ

เยน (ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 7 กันยายน 2562)
11.1 มาสเตอร์ไขยวัฒน์ บุญเลิศ ประธานกรรมการ
11.2 มาสเตอร์สุวรรณ อินทรขิต กรรมการ
11.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม กรรมการ
11.4 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการ
11.5 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
11.6 ครูศศิธร ตันดุ กรรมการ
11.7 มาสเตอร์ประสงค์ สุทา กรรมการ
11.8 ครูกฤติมา ทิพวัง กรรมการ
11.9 ครูมยุรี ทรายแก้ว กรรมการ
11.10 ครูกมลวรรณ ทะบัน กรรมการและเลขานุการ

12. คณะอนุกรรมการฝายสถาน ท่ี มีหน้าที่ จ ัดเตรียมสถานที่เข ้าแถวนักเรียน สถานที่สอบข้อเขียน 
ตลอดจนสถานที่รับมอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

12.1 มาสเตอร์อานนท์ อินนันทํ ประธานกรรมการ
; กรรมการ

กรรมการ
12.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันท2
12.3 พนักงาน/นักการภารโรง
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13. คณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมอาหาร และของว่าง มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารเข้า อาหารกลางวัน 
แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันสอบข้อเขียน ตลอดจนจัดเลี้ยงนํ้าดื่มและอาหารว่างในวันรับมอบตัวนักเรียน 
ประกอบด้วย

13.1 ครูซนกกร ใซยวงศ์คำ ประธานกรรมการ
13.2 พนกงานโรงอาหาร กรรมการ

14. คณะอนุกรรมการฝายจัดการจราจร และดูแลความปลอดภัย มีหน้าที่ กำหนดระบบการจราจร 
ภายในบริเวณโรงเรียน กำหนดพื้นที่จอดรถ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในวันลอบข้อเขียน และวันรับ 
มอบตัวนักเรียน ประกอบด้วย

14.1 มาสเตอร์ลิขิต ซูวงศ์ ประธานกรรมการ
14.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ปฏิบ ัต ิหน้าที่ด ้วยความรับผิดขอบ โปร่งใส ยุติธรรม และ 
ดำเนินการทุกขั้นตอนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ

ส่ัง ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร. ลุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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หมายเหต ุ:
1. การจัดหาข้อสอบ การตัดสินเหตุและกรณีใดๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการเท่านั้น
2. กรรมการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ใด้รับมอบหมายให้ทำหนังสือลาถึงท่านผู้อำนวยการ 

ทราบล่วงหน้า
3. กรรมการที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ใดัรับมอบหมายโดยใม่มีหนังสือขึ้แจงให้ท่านผู้อำนวยการ 

ทราบล่วงหน้า หรือขาด ลา ด้วยเหตุผลที่ไมส่มควรแก่การขาด ลา จะมีผลต่อการประเมินการทำงาน ในปี 
การศึกษา 2562

4. กำหนดการเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีตังนี้
4.1 วันสอบคัดเลือก (วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562) บันทึกเวลามาปฏิบ ัต ิหน้าที่ไม่เกินเวลา

07.15 น.
4.2 วันรับมอบตัวนักเรียน (วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2 5 62)บันทึกเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกินเวลา

07.30 น.
5. การแต่งกาย

5.1 วันสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 สวมเสื้อ รเว๐โ!ร ปลV ปีการศึกษา 2562 
(สีแดง) กางเกงสีดำทรงสุภาพ

5.2 วันรับมอบตัวนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 สวมเส้ือ รเว๐โ{ร ปลV ปีการศึกษา 2561 
(สีขาว-แดง) กางเกงสีดำทรงสุภาพ


