
 

 

 

 
 

ค ำสัง่  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที ่  83  / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดคณุภำพนักเรียน FSGST ชั้น ม.3 และ ม.5 ปีกำรศกึษำ 2561  

………………………………………………………………………………… 
 

ตามท่ีฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จะจัดให้มีการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 

2561 ซึ่งจะท าการสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ                         

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯด้วยข้อสอบมาตรฐาน FSGST  

ตามเนื้อหาต ารากลางมูลนิธิฯ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยจะด าเนิน                     

การสอบวัดคุณภาพท้ังสอง ในวันจันทรท์ี ่14 และวันอังคำรที ่15 มกรำคม 2562  

 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหนังสือของประธาน

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ท่ี สกศ. 133/2561 ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2561 เร่ืองการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครอืมูลนธิิฯ จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิการดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรที่ปรกึษำ มหีนำ้ที ่ 

1. มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการจัดสอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 และ 5  

2. พิจารณาและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

   1.1 ม.ธีรภัทร์  วโิรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

   1.2 ครูศศิธร  ค าวินจิ  ผู้ช่วยหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ   

1.3 ม.นคิม  พุทธิมา  ผู้ช่วยหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ 

1.4 ครูวันเพ็ญ  สุขเกษม  ผู้ช่วยหัวหนา้ฝ่ายวิชาการ 

1.5 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ านวยการ กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มหีนำ้ที่  

  1. ประสานงานกับฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ในการรับส่งกระดาษค าตอบ และข้อสอบ       

 2. จัดเตรียมขอ้สอบ และประสานงานกับคณะกรรมการนับข้อสอบส าหรับนักเรียนสอบตามตาราง                      

 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร  และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ (ถา้มี)  

 4. ประชุมช้ีแจงแนวปฏบัิตกิารด าเนนิการสอบให้กรรมการคุมสอบทราบ ก่อนด าเนนิการสอบ ตามแนว

ปฏบัิตดิ าเนนิการจัดสอบการวัดคุณภาพนักเรียนของมูลนิธิฯ 

   2.1 ม.ธีรภัทร์  วโิรจน์สกุล ประธานกรรมการ 

   2.2 ครูศศิธร  ค าวินจิ  รองประธานกรรมการ ระดับช้ัน ม.3   

   2.3 ม.นิคม  พุทธิมา  รองประธานกรรมการ ระดับช้ัน ม.5   

   2.4 ม.วรินทร  วสุวัต  กรรมการ 

   2.5 ม.ก าจร  ยั่งยืน  กรรมการ  
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3. คณะกรรมกำรนบักระดำษค ำตอบและข้อสอบ มหีน้ำที่   

 1. คณะกรรมการด าเนนิงาน เพื่อด าเนนิการนับกระดาษค าตอบเท่ากับจ านวนท่ีเข้าสอบแตล่ะห้องสอบ 

 2. คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ เพื่อด าเนินการนับข้อสอบเท่ากับจ านวนท่ีเข้าสอบแต่ละห้องสอบ และ

บรรจุลงซอง 

  3.1 ครูพุทธชาติ  โอคอนเนอร์ ประธานกรรมการ 

  3.2 ม. ณัฐพล  ปารมีธง  รองประธานกรรมการ  

  3.3 ม.พีรพงษ์  บัวเหลอืง กรรมการ 

  3.4  ครูปาณัฐริล  วนิเทอร์  กรรมการ 

  3.5  ครูพิมพล์ภัสร จันทร์ต๊ะ  กรรมการ 

  3.6  ครโูนริโกะ  โอชิ  กรรมการ 

  3.7  ครูสุพัตรา  สุวรรณนารี กรรมการ 

  3.8 ครูเจรญิศรี  ศรีจันทร์ดร กรรมการ 

  3.9 ครูสมรัก  ปริยะวาที กรรมการ 

 3.10 ม.จักรกรชิ  สาระขันธ์ กรรมการ 

 3.11 ครูธนัชพร  จิตต์ธรรม กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรกลำง มหีนำ้ที ่  

 1. รับ-ส่งขอ้สอบตามตารางสอบท่ีก าหนด 

 2. ตรวจนับความถูกต้องของกระดาษค าตอบ และข้อสอบให้ตรงกับจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบในแต่ละหอ้ง 

 สถานท่ี ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ 

  4.1 ครวูันเพ็ญ  สุขเกษม  ประธานกรรมการ 

  4.2 ครูศศธิร  ค าวินจิ  รองประธาน 

  4.3 ครูปาณัฐริล  วนิเทอร์  กรรมการ 

  4.4 ครูธนัชพร  จิตต์ธรรม กรรมการ 

  4.5 จักรกรชิ  สาระขันธ์ กรรมการ 

  4.6 ครูเจรญิศรี  ศรีจันทร์ดร กรรมการ 

 4.7 ม.สุรชัย      แสนทอน  กรรมการ 

  4.8 ม.สุพจน ์    เทียมยศ  กรรมการ 

 4.9 นางสาวเชาวณยี ์ ธงศรี  กรรมการ 

 4.10 นางสาวนูรฮัสลีน  อปีง  กรรมการ 

   

 สถานท่ี ณ ห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ ตกึเซราฟิน 

  4.11 ม.นิคม  พุทธิมา  ประธานกรรมการ 

  4.12 ครูพุทธชาติ  โอคอนเนอร์ รองประธาน 

  4.13 ครูสมรัก  ปริยะวาที กรรมการ 

  4.14 ครศูศิน  ดาวดี  กรรมการ 

  4.15 ครภูัสรา  พงศ์พิศ  กรรมการ  

  4.16 ครโูนริโกะ  โอชิ  กรรมการ 

 4.17 นางสาวนฟิาดีละห ์ ดอเล๊าะ 

  . 
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5. คณะกรรมจัดท ำรำยช่ือนกัเรียนเขำ้สอบ และจัดท ำตำรำงสอบ  หนำ้ที่  

 1. จัดท ารายชื่อนักเรียนท่ีเข้าสอบ ส่งฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 

 2. จัดท าแบบส ารวจจ านวนนักเรียนและการเลอืกสอบวชิาท่ีก าหนดในการสอบวัดคุณภาพผู้เรียนดว้ยข้อสอบ FSG 

 3. จัดท าตารางการสอบ 

 4. จัดท ารายช่ือนักเรียนท่ีเข้าสอบแตล่ะห้องสอบ เพื่อแจ้งให้ครูและนักเรียนทราบ 

  5.1 ม.พีรพงษ์  บัวเหลือง ประธานกรรมการ 

  5.2 ครูปารัฐริล  วนิเทอร์  รองประธานกรรมการ 

  5.3 ครูพิมพล์ภัสร  จันทร์ต๊ะ  กรรมการ 

  5.4 ณัฐพล  ปารมีธง  กรรมการ 

6. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ  มหีน้ำที ่

 1. จ่ายแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแก่คณะกรรมการเดินข้อสอบ และรับแบบทดสอบ 

กระดาษค าตอบคืนเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 

 2.  จัดเรียงกระดาษค าตอบท้ังหมด  เพื่อสง่ให้แกส่ านักงานฝ่ายการศกึษา มูลนธิิฯ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 

  6.1 ม. ณัฐพล  ปารมีธง  ประธานกรรมการ 

  6.2 ครูปารัฐริล  วนิเทอร์  รองประธานกรรมการ 

  6.3 ครูพิมพล์ภัสร  จันทร์ต๊ะ  กรรมการ 

  6.4 ครูพุทธชาติ  โอคอนเนอร์ กรรมการ 

7. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่สอบ มหีน้ำที่  จัดเตรียมหอ้งสอบและโตะ๊เกา้อีเ้ท่ากับจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 

             7.1 ม.อานนท์  อนินันท์  ประธานกรรมการ 

  7.2 ครูเดอืนเพ็ญ  ตากันทะ  รองประธานกรรมการ 

  7.3 ม. ผไท  ชัยน า  กรรมการ ระดับช้ัน ม.3 

  7.4 ครูรัชนี  ช านาญรบ กรรมการ ระดับช้ัน ม.5 

  7.5 นักการภารโรง    

8. คณะกรรมกำรเดินข้อสอบ  มีหน้ำที่ จ่ายแบบทดสอบและกระดาษค าตอบแก่คณะกรรมการคุมสอบ                   

ตามหอ้งสอบท่ีก าหนด 

  8.1 ม.สุรชัย      แสนทอน  กรรมการ 

  8.2 ม.ม.ธาดร    จันทร์แสง กรรมการ 

  8.3 ม.สุพจน์     เทียมยศ  กรรมการ 

  8.4 ม.อภิชาติ     ใจอินผล  กรรมการ 

  8.5 ม.นเรนฤทธ์ิ    ตะ๊ต้องใจ กรรมการ 

  8.6 ม.สงกรานต์    ไชยววิัฒมงคล กรรมการ 

  8.7 ม. ฐิรฐาวัฒน ์  ฉัตรบรรยงค์ กรรมการ 
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9. คณะกรรมกำรคุมสอบ มหีน้ำที่   

 1. ด าเนนิการกอ่นการสอบตามแนวปฏบัิตกิารสอบวัดคุณภาพนักเรียน FSGST  

 2. รวบรวมและนับจ านวนกระดาษค าตอบท้ังหมดให้ครบถ้วนหลังการสอบเสร็จสิ้น  และน าส่ง

คณะกรรมการกลาง 

      9.1 คณะกรรมกำรคุมสอบระดับชั้น ม.3 (M.3 Invigilators)  

ห้องสอบ 

Exam room 

ห้อง

สอบ /

แถวที ่

Row 

No. 

เลขที่สอบ 

Exam no. 

จ ำนวน

นักเรียน 

(คน) 

Number of 

Students  

นักเรียนที่

เข้ำสอบ 

Students of  
กรรมกำรคุมสอบ 

Name of Invigilator 

คณะกรรมกำรเดิน

ข้อสอบ 

Exam Distributor 

 1 03001 - 03030 30  3/1 ครูศิริพร พรพพิัฒน์ไพบูลย ์  

 2 03031 - 03060 30 3/1 – 3/2 ม.อัสน ี นกนอ้ย  

 3 03061 - 03090 30 3/2 ครูสุชาวดี ยั่งยืน  

     Mr.Paul Her  

 4 03091- 03120   30 3/2 – 3/3 ม.ณัช ศริินันท์  

 5 03121 - 03150 30 3/3 ครูวิลาวรรณ อนิสุวรรณ  

 6 03151 - 03180 30  3/3 – 3/4 ม.วินัย ถิ่นจอม ม.สุรชัย    แสนทอน 

St. Joshph 7 03180 - 03210 30 3/4 ครูธารนิทร์ สุขเกษม ม.สุพจน ์  เทียมยศ 

Hall     Lovely Buenaventura  

 8 03211 - 03240 30 3/5 ม.นัฐวุฒิ        ศรีวิเชยีร  

 9 03240 - 03270 30 3/5 – 3/6 ม.เมธี             สงวนทรัพย์  

 10 03271 - 03300 30 3/6 ครูทิพานันท์  แสงศรีจันทร์  

 11 03301 - 03330 30 3/6 – 3/7 ครูสุภาพร กาวิล  

 12 03331 - 03360 30 3/7 ครูพรนับพรรณ ปันตี  

 13 03361 - 03390 30 3/7 – 3/8 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา  

 14 03391 - 03420 30 3/8 – 3/A ครูณุภาวรรณ  จันทร์พรหม  

 15 03421 - 03450 30 3/A – 3/B ครูสิริรัตน์ อทิธินภาพรรณ  

 16 03451 - 03457 7 3/B ครูพัชรี กังวาลไกล  
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9.2 คณะกรรมกำรคุมสอบระดับชั้น ม. 5 (M.5 Invigilators)  มหีน้ำที่  

 1. ด าเนนิการกอ่นการสอบตามแนวปฏบัิตกิารสอบวัดคุณภาพนักเรียน FSGST  

 2. รวบรวมและนับจ านวนกระดาษค าตอบท้ังหมดให้ครบถ้วนหลังการสอบเสร็จสิ้น และน าส่งคณะกรรม                

การกลาง ณ ห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ ตกึเซราฟิน ช้ัน 3 

ห้อง

สอบที ่

Room 

No. 

ห้อง

สอบ 

Exam 

room 

เลขที่สอบ 

Exam no. 

จ ำนวน

นักเรียน 

(คน) 

Number 

of 

Students  

นักเรียนที่

เข้ำสอบ 

Students of 

กรรมกำรคุมสอบ 

Name of Invigilator 

คณะกรรมกำรเดิน

ข้อสอบ 

Exam Distributor 

1 3/1 03001 - 03030 30  5/1 ม.กติศิักดิ์  จันกัน  

2 3/2 03031 - 03060 30 5/1 – 5/2 ครูธนพร โตธนรุ่งโรจน์  

3 3/3 03060 – 03090 30 5/2 ครูนิตยา บุญตัน ม.อภชิาติ   ใจอินผล 

4 3/4 03091 - 03120 30 5/2-5/3 ม.ทศพล โฆษิตพล ตกึปเีตอร์ ชัน้ 4 

5 3/5 03121 – 03150 30 5/3-5/4 ครูมณีรัตน์ วโิรจน์สกุล  

6 3/6 03151 – 03180 30 5/4 ครูฐิติกานต ์   อนุสุเรนทร์ ม.สงกรานต์  ไชยวิวัฒ

มงคล 

7 3/7 03181 – 03210 30  5/4-5/5 ครูพิจิตวรรณ นันตะ๊ภาพ ตกึเซราฟิน ช้ัน 2,3,4 

8 3/8 03211 – 03240 30 5/5 ครูนรรนมนต์ พรรณนนิธนนต์ ม. ฐริฐาวัฒน ์ ฉัตรบรรยงค ์

ตึกเอ็มมานูเอล ชั้น 1,2 
9 5/1 03241 - 03270 30 5/5 – 5/6 ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว 

10 5/2 03271 – 03300 30 5/6 - 5/7 ครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์ 

11 5/3 03301 – 03330 30 5/7 ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง 

12 5/4 03331 – 03360 30 5/7 – 5/8 ครูสิริกัญญา วงศ์ค า  

13 5/5 03361 – 03390 30 5/8 ม.อุเทน  ศรีวิใจร าพันธ์  

     Nardeep   Kour ม.นเรนฤทธิ์  ต๊ะต้องใจ 

14 5/6  03391 – 03420 28** 5/8,5/A ม.ปริญญากร กุศล ตกึเอ็มมานูเอล ช้ัน 4 

15 5/7 03421 – 03450 30 5/9 – 5/10 ครูวัธนา จันทรเปารยะ  

16 5/8 03451 – 03480 30 5/10  ครูภาณุมาศ ทองย้อย  

17 5/9 03481 – 03510 30 5/11 ม.สมยุทธ โยธาใหญ ่  

     ม.พสิษฐ์  โภคนิวัฒนดษิฐ ์  

18 5/10 03511 - 03540 32**  ครูนรรนมนต์ พรรณนนิธนนท์  

    5/11  ครูกมลชนก พณิชัย ม.ธาดร  จันทร์แสง 

     ครูวีริสา หิรัญไพศาล ตกึเอ็มมานูเอล ช้ัน 2 

19 5/11 03541 - 03572 32 ** 5/11,5/B ครูฤดมีาศ พลยา  

     ครูเพ็ญสุภางค์ แปงค า  

 

 

 

                                                                           / ตำรำงคุมสอบ  กรณคีรูตดิสอนระดบัชั้นอื่นๆ ………… 
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ตำรำงคุมสอบ  กรณคีรูตดิสอนระดบัชั้นอื่นๆ 

 

               ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏบัิติหนา้ท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดี แก่โรงเรียน

และนักเรียนต่อไป 
 

                                   สั่ง  ณ  วันท่ี 3 มกราคม  พ.ศ.  2562     

 

 

 

                                              (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวทิยาลัย  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้อง

สอบที ่

Room 

No. 

ห้อง

สอบ 

Exam 

room 

เลขที่สอบ 

Exam no. 

นักเรียนที่

เข้ำสอบ 

Students 

of 

กรรมกำรคุมสอบ 

Name of Invigilator 

 

เวลำ 

กรรมกำรคุมสอบ

แทน 

Name of 

Invigilator 

วันจันทรท์ี่  14 มกรำคม 2562 

1    3/1 03001 - 03030 5/1 ม.กติศิักดิ์  จันกัน 8.20-10.00 น. ครูโนริโกะ 

2 5/8 03451 – 03480 5/10 ครูภาณุมาศ ทองย้อย 10.15-11.05 น. ครูศศนิ 

3 3/4 03091 - 03120 5/2-5/3 ม.ทศพล โฆษิตพล 8.20-16.00 น. ครูภัสรา 

วันอังคำรที่  15  มกรำคม 2562 

1    3/1 03001 - 03030 5/1 ม.กติศิักดิ์  จันกัน 12.55-13.45 น. ครูพุทธชาติ 

2 3/4 03091 - 03120 5/2-5/3 ม.ทศพล โฆษิตพล 8.20-9.10 น.   ครูสมรัก 

3 5/8 03451 – 03480 5/10 ครูภาณุมาศ ทองย้อย 8.20-10.00 น. ครูศศนิ 



 

 

ตำรำงสอบวดัคณุภำพนักเรียน FSGST ชั้น ม.3 

ว/ด/ป เวลา วชิา  

14  มกราคม  2562 08.30-11.00 น. คณิตศาสตร์ Math 

 11.00 – 12.00 o.                   พักรับประทานอาหาร 

 12.00 – 13.30 น. ภาษาไทย  

 13.45 – 15.45 น. สังคมศึกษา  

ว/ด/ป เวลา วชิา  

15  มกราคม  2562 08.30-10.30 น. วทิยาศาสตร์ Science 

 10.30  – 11.30 น.                   พักรับประทานอาหาร 

 11.30 – 13.30 น. ภาษาต่างประเทศ  

  

 หมำยเหตุ  นักเรียน  เริ่มเรียนคำบที่  6- 7 ตำมปกต ิ

 

ตำรำงสอบวดัคณุภำพนักเรียน FSGST ชั้น ม.5 

 

ว/ด/ป เวลา วชิา  

  ม.  5/1 – 5/ 8 ม. 5/9 – 5/ AB 

14  มกราคม  2562 08.30-10.30 น. Mathematics Mathematics 

 10.45 – 11.45 น. Social Studies Social Studies 

 11.45 – 12.45 น.                   พักรับประทานอาหาร 

 12.45-14.15 น. Chemistry Geology 

 14.30 -16.00 น. Biology Astronomy 

ว/ด/ป เวลา วชิา  

15  มกราคม  2562 08.30-10.00 น. English English 

 

หมำยเหตุ  นักเรียนระดับชั้น ม.5    เริ่มเรียนคำบที่ 3 เปน็ต้นไป 


