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14. ม.บรรจง ปิยศทิพย์ กรรมการ 
15. ครูศิริพร หวังวนพัฒน์ กรรมการ 
16. ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี กรรมการ 
17. ครูหทัยกาญจน์ บัวหนอง กรรมการ 
18. ม.สมบูรณ ์ คําฟู กรรมการ 
19. ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ กรรมการ 
20. ครูพัชรี มาลีรัตน์ กรรมการ 
21. ม.ณกานต์ จองแหลง กรรมการ 
22. ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ กรรมการ 
23. ครูสุทธิพร อุสุยะ กรรมการ และเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานดาํเนินการทดสอบนักเรยีนกับคณะกรรมการดําเนนิการสอบจากโรงเรียน  
 ในเครือมลูนธิฯิ 
     หนา้ที ่ ประสานการดําเนินการกับคณะกรรมการดําเนินการทดสอบความพร้อมของนักเรียนจากโรงเรียน 
  ในเครือมูลนิธิฯ ในการจัดทําเอกสารแบบทดสอบ และอุปกรณ์การทดสอบนักเรียนรวมทั้งให้การดูแล 
  ต้อนรับ จัดหารถรับ-ส่ง ที่พัก และหาของทีร่ะลึกใหแ้ก่คณะกรรมการดําเนินการทดสอบจากโรงเรียน 
  ในเครือมูลนิธิฯ 

1. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ ประธานกรรมการ 
2. ครูศรีกุล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
3. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการ 
4. ม.จารึก ลอยสุวรรณ กรรมการ 

  
4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ ์
     หน้าที ่ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และนําเสนอข้อมูลต่างๆ ต่อผู้ปกครองและโรงเรียนอนุบาลท่ี

เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการรับสมัครและทดสอบความพร้อมของนักเรียน 
1. ม.มณ ี ครไชยศรี ประธานกรรมการ 
2. ครูศรีกุล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
3. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ รองประธานกรรมการ 
4. ม.ธันวา สุวรรณชื่น รองประธานกรรมการ 
5. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ รองประธานกรรมการ 
6. ม.ชินโชติ สุภารัตน์ กรรมการ 
7. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการ 
8. ม.อนุรักษ์ ศรีไม ้ กรรมการ 
9. ม.จุมพฏ สืบจ้อน กรรมการ 
10. ครูสมหญิง ฟูปัญญา กรรมการ 
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11. ครูศิรินภา ทรงประสพ กรรมการ 
12. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน กรรมการ 
13. ม.สรายุทธ ดวงอาภัย กรรมการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายจาํหน่ายใบสมคัร รับสมัครนักเรียน และจัดทําเอกสารการรับมอบตัวนักเรียน 
     หน้าที ่ ดําเนินการจดัทําเอกสารใบสมัครนกัเรียนเพือ่ใช้ในการจําหน่าย จัดทําทะเบียนการจําหนา่ยใบสมคัร 

การรับสมคัรนกัเรียน จัดพิมพ์รายชื่อนักเรยีนทีส่มคัรทดสอบความพร้อม จัดทําเอกสารการรับมอบตัว
นักเรียน  ตลอดจนดําเนินการจําหน่ายใบสมัครและรับสมคัรในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่          
31 ตุลาคม 2557 

1. ครูสุทธิพร อุสุยะ ประธานกรรมการ 
2. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน รองประธานกรรมการ 
3. ครูศิรินภา ทรงประสพ กรรมการ 
4. ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ กรรมการ 
5. ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ กรรมการ 
6. ครูรุ่งทิวา สาลีศิลป์ กรรมการ 
7. ครูสุภาภรณ์ เต๋จ๊ะกัน กรรมการ 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมพาผู้ปกครอง และนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน 
     หน้าที ่ จัดกระบวนการกิจกรรมการให้ข้อมูลในการดําเนินการทดสอบความพร้อม ให้การต้อนรบั และนําพา

ผู้ปกครองที่ย่ืนใบสมัครเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจิกายน 2557 
1. ม.มณ ี ครไชยศรี ประธานกรรมการ 
2. ครูศรกุีล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
3. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ รองประธานกรรมการ 
4. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ รองประธานกรรมการ 
5. ม.ธันวา สุวรรณชื่น รองประธานกรรมการ 
6. ครูบุษบา ศุกระศร กรรมการ 
7. ครูจุฑามาศ สุนทรพฤกษ ์ กรรมการ 
8. ครูตมิสา วิบูลย์เกียรต์ิ กรรมการ 
9. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการ 
10. ม.ชินโชติ สุภารัตน์ กรรมการ 
11. ม.จารึก ลอยสุวรรณ กรรมการ 
12. ม.อนุชา จําปามณี กรรมการ 
13. ครูศรีวิมล วงศ์ชมภู กรรมการ 
14. ครูสุทธิรักษ ์ ศรีวรรณ กรรมการ 
15. ครูจิดาภา แสงประดับ กรรมการ 
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16. ม.บรรจง ปิยศทิพย์ กรรมการ 
17. ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ กรรมการ 

 
7. คณะกรรมการฝ่ายดาํเนินการทดสอบความพร้อมของนักเรียน 
 7.1 คณะกรรมการดําเนินการทดสอบความพร้อมของนักเรยีน 
             หน้าที ่  ดําเนินการทดสอบความพร้อมของนักเรียนตามกระบวนการ  
  ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
 1. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ ประธานกรรมการ 
 2. ครูศรีกุล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
 3. คณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จํานวน 8 ท่าน กรรมการ 

     7.2   คณะกรรมการดูแลนักเรียนทดสอบความพร้อมตามฐาน 
             หน้าที ่  ควบคุม ดูแลนกัเรียนที่เข้ารับการทดสอบความพร้อมตามฐานต่างๆ  
  ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
 ภาคเชา้ 
 1. ครูศิริพร หวังวนพัฒน์ ประธานกรรมการ 
 2. ครูนิภา ฟองผล รองประธานกรรมการ 
 3. ม.มานพ สิทธิปัญญา กรรมการ 
 4. ม.สิงห์คํา เจนจิตร์สันติ กรรมการ 
 5. ม.สรายุทธ ดวงอาภัย กรรมการ 

 ภาคบ่าย 
 1. ม.สมบูรณ ์ คําฟู ประธานกรรมการ 
 2. ครูเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์ รองประธานกรรมการ 
 3. ครูชนัฐฉัตร สุขเกษม กรรมการ 
 4. ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ กรรมการ 
 5. ครูพัชราภรณ์ กาวินา กรรมการ 

     7.3 คณะกรรมการสัมภาษณผ์ู้ปกครอง 
             หน้าที ่  สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบความพร้อม  
  ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
 1. ม.อนุชา  จําปามณี  ประธานกรรมการ 
 2.   ครูศรีกุล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
 3. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ รองประธานกรรมการ 
 4. ม.ธันวา สุวรรณชื่น รองประธานกรรมการ 
 5. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ รองประธานกรรมการ 
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 6.   ครูตมิสา วิบูลย์เกียรต์ิ กรรมการ 
 7. ครูบุษบา ศุกระศร กรรมการ 
 8. ครูจุฑามาศ สุนทรพฤกษ ์ กรรมการ 
 9. ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการ 
 10. ม.ชินโชติ สุภารัตน์ กรรมการ 

     7.4 คณะกรรมการลงทะเบียนทดสอบความพร้อม และแจกบัตรคิวสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
 หน้าที ่ รับลงทะเบียนทดสอบความพร้อมนักเรียน และแจกบัตรคิวสัมภาษณ์ผูป้กครองของนักเรียน 
  ที่สมัครเข้ารับการทดสอบความพร้อม ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
 ภาคเชา้ ครูศิรินภา ทรงประสพ 
 ภาคบ่าย ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน 

     7.5 คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และสรุปผลการทดสอบ 
           หน้าที ่ ดําเนินการตรวจข้อสอบ และสรุปผลการทดสอบความพร้อมของนักเรียน นําเสนอให้

ผู้อํานวยการพิจารณา และประกาศผลทาง Web Site ของโรงเรียน  
 1. ครูวิรัชดา เลิศรมยานันท ์ ประธานกรรมการ 
 2.   ครูศรีกุล ยอดชุมภู รองประธานกรรมการ 
 3.   ม.จารึก ลอยสุวรรณ กรรมการ 
 4.   ม.บรรจง ปิยศทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมการแจกเอกสารการมอบตัวนกัเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
 หน้าที ่  ดําเนินการแจกเอกสารการมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557  

1. ครูศรีกุล ยอดชุมภู ประธานกรรมการ 
2. ครูสุทธิพร อุสุยะ รองประธานกรรมการ 
3.   ครูศิรินภา ทรงประสพ กรรมการ 
4. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน กรรมการ 

 
9. คณะกรรมการบันทึกข้อมลูในโปรแกรม Mas School 
     หนา้ที ่ ดําเนินการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บันทึกใน

โปรแกรม Mas School เพื่อใช้ในการรับมอบตัวนักเรียนและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 
  การเรียน และค่าธรรมเนียมอ่ืน ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

1. ม.บรรจง ปิยศทิพย์ ประธานกรรมการ 
2.   ม.สมบูรณ ์ คําฟู รองประธานกรรมการ 
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10. คณะกรรมการรับมอบตัวนกัเรียน และรบัชําระเงนิต่างๆ  
 10.1 คณะกรรมการรับมอบตัวนกัเรียน 

   หน้าที ่  ดําเนินการลงทะเบียนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคดัเลือก และตรวจเช็คเอกสารต่างๆ  
  ที่ใช้ประกอบในการรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
  แผนกประถม ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

 1. ม.สมบูรณ ์ คําฟู ประธานกรรมการ 
 2. ครูศิรินภา ทรงประสพ รองประธานกรรมการ 
 3. ครูทัศน์ทยา จินดาพงศ์ กรรมการ 
 4. ครูนงลักษณ ์ สมบูรณ ์ กรรมการ 
 5. ม.เอกกมล วงศ์บุตร กรรมการ 
 6.  ครูสุทธิพร อุสุยะ กรรมการ 

 10.2 คณะกรรมการรับชาํระเงนิค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น 
 หน้าที ่ ดําเนินการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการเรยีนและค่าธรรมเนียมอ่ืน  
  ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 
 1.   ครูกาญจนา ปิยศทพิย์ ประธานกรรมการ 
 2. ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ รองประธานกรรมการ 
 3.   ครูรุ่งทิวา สาลีศิลป์ กรรมการ 
 4.   ครูสุภาภรณ์ เต๋จ๊ะกัน กรรมการ 

11. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่ง จัดสถานที่สอบและสถานทีล่งทะเบียนรับมอบตัวนักเรียน 
     หน้าที่   - ตกแต่งดอกไม้โพเดียม ในวันจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจิกายน 2557  

- จัดสถานที่สอบ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557  
- จัดสถานที่ในการรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

1.   ม.มณ ี ครไชยศรี ประธานกรรมการ 
2. ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ 
3. ม.จัตุรพร ตาตะนันท์ กรรมการ 
4. ม.อุดมศักด์ิ ชวชาติ กรรมการ 
5. นักการภารโรง  กรรมการ 
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12. คณะกรรมการฝ่ายโสต เครือ่งเสียง และบนัทึกภาพ 
 หน้าที ่ ดูแลระบบเครือ่งเสียง และบันทึกภาพ  
  - วันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจิกายน 2557 
  - วันทดสอบความพร้อมของนักเรียน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
  - วันรับมอบตัวนักเรียน/ปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

1.   ม.ณกานต์ จองแหลง ประธานกรรมการ 
2.   ม.อนุรักษ์ ศรีไม ้ รองประธานกรรมการ 
3.   ม.จุมพฏ สืบจ้อน กรรมการ 
4.   ม.ภาคภูมิ สมินทรปญัญา กรรมการ 
5.   ม.ภาคภูมิ สิงห์สา กรรมการ 
6. ครูสมหญิง ฟูปัญญา กรรมการ 

 
13. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงรับรอง 
 หน้าที ่  - จัดเตรียมอาหารว่าง และน้ําด่ืม สําหรับคร ูบุคลากร และผู้ปกครองที่เขา้มาเยี่ยมชมโรงเรียน  
   ระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจกิายน 2557 
  - จัดเตรียมอาหารว่าง และน้ําด่ืม สําหรับคณะกรรมการดําเนินการทดสอบความพร้อมของ

นักเรียน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
  - จัดเตรียมอาหารว่าง และน้ําด่ืม สําหรับผู้ปกครองในวันรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคดัเลือก 

ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 
1.   ครูพัชรี มาลีรัตน์ ประธานกรรมการ 
2. ครูจิดาภา แสงประดับ รองประธานกรรมการ 
3. ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน กรรมการ 
4.   ครูสุทธิพร อุสยุะ กรรมการ 
5.   พนักงานโรงอาหาร  กรรมการ 

 
14. คณะกรรมการฝ่ายสวสัดิภาพ รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 หน้าที ่  ดูแล จัดระบบการจราจรทั้งภายในโรงเรียน และบริเวณหน้าโรงเรียน จัดสถานที่จอดรถของ

ผู้ปกครอง อีกทั้งให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองในการให้ข้อมูลหรือคําแนะนํา 
  - วันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจิกายน 2557 
  - วันทดสอบความพร้อมของนักเรียน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 
  - วันรับมอบตัวนักเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

1.   ม.ศรัณย ์ ลักขณาพิพัฒน์ ประธานกรรมการ 
2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ 
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15. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 หน้าที ่ จัดทําแบบประเมิน 
  - วันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 3, 4, 7 พฤศจิกายน 2557 
  - วันรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 

1. ม.วัฒนา แสงสินธ์ุ ประธานกรรมการ 
2.   ครูวิไลรัตน์ เสียมภักดี รองประธานกรรมการ 
3. ครูพัชราภรณ์ กาวินา กรรมการ 
 

16. คณะกรรมการจัดทําแฟ้มสรุปผลการดาํเนินงาน 
 หน้าที ่  รวบรวม จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และสรุปผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน เขา้แฟ้มสรุปผลการดําเนินงาน 

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดาํเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
1.  ครูศรีกุล ยอดชุมภู ประธานกรรมการ 
2. ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ รองประธานกรรมการ 
3.   ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ กรรมการ 
4.   ครูสุทธิพร อุสุยะ กรรมการ 
5. ครูศิรินภา ทรงประสพ กรรมการ 
6.   ครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน กรรมการและเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้  ขอใหผู้้ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ดําเนินการทุกขั้นตอน
กระบวนการให้สําเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
 
  สั่ง  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 
                                                                
 
      (ภราดาศุภนันท์   ขันธปรีชา) 
 ผู้อํานวยการ 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม 
  
   
 


