
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ต,วิทยาลัย 
ท่ี 91 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินการลอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6

ด้วยโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ใด้กำหนดจัดลอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป็ที่6 โนวันพฤหัลบดีที่ 17 -  วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 4 -  วันอังคารที่ 5 กุมภาพ้นัธ์ 2562 เพ่ือให้การดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นโปด้วยความ 
เรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการและกำหนดหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ดังน้ี
1. คณะกรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาป็ที่ 6 มีหน้าท่ี ดำเนินการสอบให้เป็นโปด้วย ความเรียบร้อยตามตาราง 
สอบ ณ หอประชุมเชนต์โยเซฬ ประกอบด้วย

1.1 ม.นิคม พุทธิมา ประธาน
1.2 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอรี รองประธาน
1.3 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการกลาง
1.4 ครูรสรินทรี วัตนประภา กรรมการกลาง
1.5 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการกลางและเดินข้อสอบ

2. คณะกรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน้าท่ี 
สอบ ณ ห้องเรียน ม.6/9 ประกอบด้วย

ดำเนินการสอบให้เป็นโปด้วย ความเรียบร้อยตามตาราง

2.1 ครูสมวัก ปริยะวาที ประธาน
2.2 ครูโนริโกะ โอธิ รองประธาน
2.3 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการกลางและเดินข้อสอบ
2.4 ม.สมชาย นิพาพันธ์ กรรมการกลางและเดินข้อสอบ

3. คณะกรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีหน้าท่ี ดำเนินการสอบให้เป็นโปด้วยความเรียบร้อยตามตาราง 
สอบ ณ หอประชุมเซนโยเข’ฟ ประกอบด้วย

3.1 ครูศศึธร ดำวินิจ ประธาน
3.2 ม.จักรกริช สาระขันธ์ รองประธาน
3.3 นางสาวเชาวณีย์ ธงศรี กรรมการกลาง
3.4 นางสาวโฬภัทรัตน์ สุวรรณสุข กรรมการกลาง
3.5 ม.สุรช้ย แสนทอน กรรมการกลางและเดินข้อสอบ

/ แนวปฏิบ้ตของคณะกรรมการกลางและเดินข้อสอบ



2

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการกลางและเดินข้อสอบ
1. ประธาน/รองประธานกองกลาง เซ็นขีอรับข้อสอบจากงานวัดผล พร้อมท้ังตรวจเซ็คความถูกต้องของข้อสอบให้ 

ตรงตามตารางสอบ
2. นำข้อสอบส่งให้กรรมการคุมสอบตามห้องสอบและให้กรรมการคุมสอบเซ็นขีอรับ-ส่งข้อสอบในใบปะหน้าซอง 

ข้อสอบทุกวิชา
3. เดินดูความเรียบร้อยในการแจกข้อสอบของกรรมการคุมสอบจนกว่านักเรียนจะโต้รับข้อสอบครบทุกคน 

และเร่ิมทำข้อสอบ
4. กรรมการกองกลางและกรรมการเดินข้อสอบ รับข้อสอบจากกรรมการคุมสอบ ตรวจทานความถูกต้องในการ 

เรียงลำดับ / การนับจำนวนกระดาษคำตอบ การเขียน / การระบายเลขประจำตัว การระบายคำตอบ การสงขีอ 
กำกับกระดาษคำตอบของกรรมการคุมสอบ กรณีข้อสอบปรนัยโม่ต้องแทรกกระดาษคำตอบ กรณีข้อสอบ 
อัตนัยให้แทรกกระดาษคำตอบ กรรมการกลางลงขีอกำกับด้วยตัวบรรจงในใบปะหน้ากระดาษคำตอบหลังจาก 
ตรวจทานแล้วและบรรจุกระดาษคำตอบลงในซองพลาสติกให้เรียบร้อย

5. ส่งกระดาษคำตอบท่ีบรรจุในซองพลาสติกโดยรวมกระดาษคำตอบแต่ละห้องพร้อมแบบลฬ่อนักเรียนเข้าสอบทุก 
วิชาแล้วส่งให้งานวัดผลหลังจากสอบเสร์จแต่ละวิชา

4. คณะกรรมการด ูแลความเรียบร้อยท ั้วโป มีหน้าท่ี ยํ้าเตือนเกียวกับกฎระเบียบ มารยาท และวินัยในการสอบ 
จัดนักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลา บันทึกรายขีอนักเรียนที่ขาดสอบในแต่ละวัน เพื่อแจ้งให้กรรมการกองกลางและดูแล 
ความเรียบร้อยท้ัวโป ประกอบด้วย

4.1 ครูดวงมณี คำปาแลว ผู้ประสานงานระตับมัธยมดิกษาตอนด้น
4.2 ม.เสถียร ช่างเงิน ผู้ประสานงานระตับมัธยมดิกษาตอนปลาย
4.3 ม.ผโท ชัยนำ กรรมการช้ันมัธยมดิกษาปีท่ี 3
4.4 ครูนงลักษณ์ คำโทย กรรมการช้ันมัธยมดิกษาปีท่ี 6

5. คณะกรรมการจัดห้องลอบ มีหน้าท่ี ประสานงานกับผ้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ ลัดห้องสอบและที่น ั่งสอบตามจำนวนผ้
เข้าสอบที่กำหนดโว ้ ประกอบด้วย

5.1 ม.อานนทํ อินนันท์ ประธาน
5.2 หัวหน้าระตับช้ันมัธยมตืกษาปีท่ี 3 และ 6 รองประธาน
5.3 ครูประจำช้ัน กรรมการ
5.4 ครูดวงเตือน ตากันทะ กรรมการ
5.5 นักการภารโรง

6. คณะกรรมการคมสอบ มีหน้าท่ี รับข้อสอบจากกรรมการกองกลาง ลงขีอด้วยตัวบรรจงในใบปะหน้าซองข้อสอบ 
แจกข้อสอบ กำกับ ควบคุมการสอบตามระเบียบการคุมสอบ ตรวจความเรียบร้อยในกไ.รเขีย!1น/ ระบายเลขปร^จักตัว 
น ัก เร ียน  ระบายคำตอบ ล งข้อกำกับ ก ระด าษ  ค ำ ต อ บ แ ล ะ ก ร ะ ด าษ ข ้อ สอบท ุก แผ ่น ด้วยต ัวบรรจง 
เกํบกระดาษคำตอบโดยเรียงลำตับเลขที่จากน้อยโปหามาก กรณ ีข ้อลอบปรนัยโม่ต ้องแทรกกระดาษคำตอบใน 
ข้อลอบ กรณีข้อลอบอัตนัยให้แทรกกระดาษคำตอบในข้อลอบ และให้เขียนรายละเอียดนักเรียนเข้าสอบ-นักเรียน 
ขาดสอบโว้ในใบปะหน้าและลงขีอกำกับใบปะหน้ากระดาษคำตอบทุกห้อง นำข้อสอบและแทรกกระดาษคำตอบบรรจุ 
ลงซองนำส่งห้องกองกลางทุกรายวิชา

/ 7. คณะกรรมการประลานงานการรับส่งข้อลอบ
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7. คณะกรรมการประสานงานการรับส่งข ้อสอบ ตรวจข้อลอบ แสะรายงานผลคะแนนปลายภาคภาคเร ียน 
ท่ี 2/2560 มีหน้าที่จัดเตรียมข้อสอบให้ตรงตามตารางสอบ เพ่ือส่งมอบให้กรรมการกองกลาง และรับกระดาษคำตอบ 
หลังจากสอบเสรีจแต่ละวิชา จัดส่งให้กรรมการตรวจข้อสอบ พร้อมตรวจสอบและคัดแยกกระดาษคำตอบทุกวิชาที่ใช้ 
กระดาษคำตอบแบบระบาย ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจ พร้อมทั้งประมวลผลการตรวจแยกเป็นรายวิชา และรายงาน
ผลคะแนนทางเวบโซติโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย ประกอบด้วย

7.1 ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธาน
7.2 ครูปาณ์ฐรีล คุณคำจัน รองประธาน
7.3 ม.ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
7.4 ครูจิตทิวา หม่ืนแสน กรรมการ
7.5 ครูพิมพ์ลภัสร จันทรีต๊ะ กรรมการ

8. คณะกรรมการตรวจสอบและอนมัติผลคะแนน มีหน้าท่ี ในการบันทึกคะแนนลงในระบบวัดผล และตรวจสอบความ
ถูกต้อง และอนุมัติผลคะแนนของกลุ่มสาร:ะฯ พร้อมลงรื่อรับรองความถูกต้อง ประกอบด้วย

8.1 ครูณิฐชยา พอพีน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาโทย
8.2 ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันทรีตา หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตคาสตรี
8.3 ครูนงลักษณ์ แอมบอล หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาคาสตรี
8.4 ม.ฐานกร โรเบรีต์เทเวส หัวหน้ากลุ่มสาระลังคมดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8.5 ครูวิโลวรรณ ศรีอุตทา หัวหน้ากลุ่มสาระดีลปะ
8.6 ครูณุภาวรรณ จันทรีพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาช้พและเทคโนโลยี
8.7 ครูสุชาวดี ย่ังยืน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
8.8 ครูทึพานันทิ แสงศรีจันทรี หัวหน้ากลุ่มสาระสุขดีกษาฯ
8.9 ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระ กรรมการบันทึกคะแนนรายวิชา

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้การสอบดำเนินโปด้วยความเรียบร้อย 
บรีสุทธ้ี ยุติธรรม

ส่ัง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.คักดา สกนธวัฒน้)
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561 ระดับมัธยมสืกษาปีที่ 3 
สถานที่ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

นักเรียนที่เข้าลอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการเดินข้อลอบ
ระดับช้ัน ห้อง เลขที่
ม.3 1 1 -  27 ครูดีริพร พรพิพัฒน์ไพบูลย์
ม.3 1 28 -  53 ม.อัสนี นกน้อย
ม.3 2 1 -  27 ครูสุชาวดี ย่ังยืน
ม.3 2 28 -  53 ม.ณัช ดีรินันท์
ม.3 3 1 -  26 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ
ม.3 3 27 -  52 ม.วินัย ถ่ินจอม
ม.3 4 1 -  26 ครูธารินทร์ สุขเกษม ครูคดีธร
ม.3 4 27 -  52 ม.นัฐ'วุฒิ ศรีวิเธียร ม.จักรกริช
ม.3 5 1 -  26 ม.เมธี สงวนทรัพย์ ม.สุรชัย
ม.3 5 27 -  52 ครูทิพานันท์ แสงศรีจันทร์ นางสาวเชาวณีย์
ม.3 6 1 -  26 ครูสุภาพร กาวิล นางสาวโสกัทรัตน์
ม.3 6 27 -  51 ครูพัชรี กังวาลไกล

/ฬโ.!3อนเ แ0โ
ม.3 7 1 -  27 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
ม.3 7 28 - 53 ครูพรนับพรรณ ปันตี
ม.3 8 1 -  27 ครูสิริรัตน์ อิทธินภาพรรณ
ม.3 8 28 -  54 ครูณุกาวรรณ จันทร์พรหม
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สถานที่สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561 ระดับมัธยมสืกษาปีที่ 6

อาคาร/ 
สถานที่ลอบ

นักเรียนที่เข้าสอบ
กรรมการคุมสอบ กรรมการเดิน 

ข้อสอบช้ัน ห้อง เลขที่

หอประชุมเชนต[ยเซฟ

ม.6 1 1 -  28 ครูศรีพรรณ ปัญญายศ

ม.สุพจน์

ม.6 1 29 -  55 ครูทัศนีย์พร สุขโชติ
ม.6 2 1 - 27 ครูกรรณิการ์ ใจแก้ว
ม.6 2 28 -  54 ครูรัตติยาภรณิ นามประเสริฐ
ม.6 3 1 -  28 ม.คุกกิจ สุบินมิตร์
ม.6 3 29 -  55 ครูประภาศรี ทาขุน
ม.6 4 1 -  27 ครูภคอร เตชะดำรงธรรม
ม.6 4 28 -  54 ม.จรัญ แสงอาทิตย์
ม.6 5 1 -  26 ม.ธีร์ เอี่ยมธนาวัฒน์
ม.6 5 27 - 52 ครูชนิดา โชยชนะ
ม.6 6 1 - 27 ครูกฤตยา ทิพย์เกษร
ม.6 6 28 - 54 ครูณภัทร บัณฑิตคุณานนค์
ม.6 7 1 -  22 ม.นะโรดม อินต๊ะปัน
ม.6 7 2 3 - 4 4 ม.เมธาสิทธ้ี สุขประชาพันธ์

6/1 ม.6 8 1 -  19 ครูพรสวรรค์ แก้ววงค์
6/2 ม.6 8 20 -  37 ม.ฐานกร เทรเวส
6/3 ม.6 9 1 -  16 ครูอริญซย์ ชัยปริพรรห์
6/4 ม.6 9 17 - 31 ม.ภูมิ แพทย์คดี ม.ธราดร
6/5 ม.6 10 1 -  22 ม.กุลภาค วิชา ม.สมชาย
6/6 ม.6 10 23 -  44 ครูชฎาพร สมนาม
6/7 ม.6 11 1 -  23 ครูวิซุดา งามแว่น
6/8 ม.6 11 24 -  45 ม.เอนก โชคดีริ1วุฒิกุล
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( เ แ )
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป ีการสีกษา 2561 

ระดับชั้น ม.3

ว ั น/ เ ด ื อน/ ปี เวลา
เวลาสอบ 

(นาที)
ระดับชั้น ม.3

8.30 - 9.30 60
ค23202 

คณิตศาสตร์ 15

9.45 - 10.45 60
ส23104 

ประวัติศาสตร์

จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2562

11.00 - 12.00 60
จ23202 
ภาษาจีน

12.00 - 13.00 60 พักรับประทานอาหาร

13.00 - 14.00 60
ว23202 

วิทยาศาสตร์ เ&

14.15 - 14.45 30
พ23103 
สุขสีกษา

15.00 - 15.30 30
ง23103 

การงานอาช้พ

8.30 - 9.30 60
ค23102 

คณิตศาสตร์

9.45 - 10.45 60
ท23102 

ภาษาโทย

อังคารท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2562

11.00 - 12.00 60
ว23102 

วิทยาศาสตร์
12.00 - 13.00 60 พักรับประทานอาหาร

13.00 - 14.00 60
อ23102 

ภาษาอังกฤษ

14.15 - 15.15 60
ส23103

ลังคมสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระเบียบปฏิบ ัต ิสำหรับน ักเรียนที่เข ้าสอบ

1. นักเรียนต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
2. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย โม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
3. นักเรียนต้องเข้าห้องสอบตามกำหนดเวลา โม่ควรช้าเกิน 15 นาที หลังแจกข้อสอบ มิฉะนั้นจะหมดสิทธี้สอบในวิชานั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9]
4. โม่อนุญาตให้นักเรียนออกห้องสอบก่อน เวลา 3 โน 4 ของเวลาที่กำหนดโว้ในแต่ละรายวิชา
5. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การโด้ดี และโม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด6] เช่น นํ้ายาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ 

จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
6. โม่ใช้อุปกรณ์สือสาร หรือเตรียมการใด6] อันเป็นเหตุให้นำโปสู่การทุจริตในห้องสอบ
7. การทุจริตในการสอบวิชาใด6] ครั้งใดก็ตาม ให้คะแนน “0” ครั้งนั้น และฝ่ายวิชาการจะสอบหาข้อเทีจจริง หลังจากการสอบวิชาสุดท้าย 

ของวันที่เกิดการทุจริต
8. เมื่อเสรีจสินการข้อสอบแต่ละวิชา นักเรียนต้องโม่อยู่บนอาคารเรียน เพื่อโม่ส่งเสียงดังรบกวนนักเรียนคนอื่น6] ที่กำลังสอบ
9. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี๋ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานและคณะกรรมการกองกลาง



เ̂ V; ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป ีการสืกษา 2561 
ระดับชั้น ม.6

วัน / เด ือน/ 
ปี เวลา เวลาสอบ 

(นาที)
วิทย์-คณิต 

ม.6/1 -  ม.6/7
ดืลปี-คำนวณ 

ม.6/8
สืลปี-ฝรั่งเศส 

ม.6/9
สืลปี-จีน 
ม.6/10

ดืลป้-ญี่ป่น 
ม.6/11

สืลปี-ดนตรี 
ม.6/11

8.30 - 10.00 90 ค33203
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม

ค33203
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม

ฝ33205(60) 
ฝรั่งเศสฟัง-พูด

จ33205(60) 
ภาษาจีนฟัง-พูด

ญ33205(60) 
ภาษาญ่ีปุนฟัง-พูด

ศ33209(60) 
ทักษะดนตรี

10.15 - 11.15 60 ท33102 
ภาษาโทย

ท33102 
ภาษาไทย

ท33102 
ภาษาไทย

ท33102 
ภาษาไทย

ท33102 
ภาษาไทย

ท33102 
ภาษาไทย

11.30 - 12.00 30 พ33102
สุฃดืกษาและพลดืกษา

พ33102
สุฃดืกษาและพลดืกษา

พ33102
สุขดืกษาและพลดืกษา

พ33102
สุขดืกษาและพลดืกษา

พ33102
สุขดืกษาและพลดืกษา

พ33102
สุขดืกษาและพลดืกษา

พฤหัสบดืที่ 12.00 - 13.00 60 พักรับประทานอาหารกลางวัน
17 มกราคม ง33202 ง33202 ง33202 ง33202 ง33202 ง33202

2562 13.00 - 13.30 30 น่าเสนอสีอประสมบน น่าเสนอสีอประสมบน น่าเสนอสีอประสมบน น่าเสนอสิอประสมบน น่าเสนอสีอประสมบน น่าเสนอสีอประสมบน
ฬ00อร\ ^00อร/ ฬปิ(ะ05/ ฬ00อรX /ฬปิ00รX ฬ0005^

13.45 - 15.15 90 ว30226 
เคมี

ส30206(60)
รัฐศาสตร์เบ้ึกงต้น

ส30206(60)
รัฐศาสตร์เบ้ึองต้น

ส30206(60)
รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น

ส30206(60)
รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น

ส30206(60)
รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น

ส33102 ส33102 ส33102 ส33102 ส33102 ส33102
15.30 - 16.30 60 สังคมดืกษาศาสนาและ สังคมดืกษาศาสนาและ สังคมดืกษาศาสนาและ สังคมดืกษ'าศาสนาและ สังคมดืกษาศาสนาและ สังคมดืกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม

8.30 - 9.30 60 ว30246 
?ววิทยา

ค33204
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

ฝ33204(60) 
ภาษาฝร่ังเศส

จ33204(60) 
ภาษาจีน

ญ33204(60) 
ภาษาญ่ีป่น

ศ33206(60) 
ทฤษฎีดนตรี

9.45 - 10.45 60 ว33102 
วิทยาศาสตร์

ว33102 
วิทยาศาสตร์

ว33102 
วิทยาศาสตร์

ว33102 
วิทยาศาสตร์

ว33102 
วิทยาศาสตร์

ว33102 
วิทยาศาสตร์

ศุกร์ที่ 18 
มกราคม

11.00 - 12.00 60 033102 
ภาษาอังกฤษ

033102 
ภาษาอังกฤษ

033102 
ภาษาอังกฤษ

033102 
ภาษาอังกฤษ

033102 
ภาษาอังกฤษ

033102 
ภาษาอังกฤษ

2562 12.00 - 13.00 60 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 90 ว30212 
ฟิสิกส์

ท33202(60) 
การอ่านเใ}งวิเคราะห์

ท33202(60) 
การอ่านณิงวิเคราะห์

ท33202(60) 
การอ่านห์}งวิเคราะห์

ท33202(60) 
การอ่านณิงวิเคราะห์

ท33202(60)
การอ่านเ^งวิเคราะห์

14.45 - 15.45 60 033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม

033204
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม




