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คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 13  /  2562

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณภาพนักเรียน 1=5657 และ 1=56 ข้ัน ม.ร และ ม.ร ปีการศึกษา 2562

ตามทีฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ จะจัดให้มีการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงจะทำ 
การสอบวัดคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
และการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯด้วยข้อสอบมาตรฐาน 1=5657 ตามเนื้อหาตำรากลางมูลนิธิฯ สำหรับนักเรียนระดับขั้น 
มัธยมศึกษาปีที 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจะตำเนินการสอบวัดคุณภาพทั้งสอง ในวันที่ 13 และวันที่ 14 มกราคม 2563

เพ ื่อให ้การตำเน ินงานเป ็นไปด้วยความเร ียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ตามจดหมายของประธานคณะกรรมการฝ่าย  
การศึกษามูลนิธิคณะเซนตํคาเบรียลแห่งประเทศไทย ท่ี สกศ. 133/2561 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการสอบวัดคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนื้

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าท่ี

1. มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดสอบ ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
2. พิจารณาและเสนอแนะแนวทางแก้ปิญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม

1.1 ม.'ธีรภัทร์ วิโรจน์สถุล หัวหน้าฝ่ายวิซาการ
1.2 ครูศศิธร คำวินิจ ผู้ซ่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการ
1.3 ม.นิคม พุทธิมา ผู้ซ่วยหัวหน้าฝ่ายวิซาการ
1.4 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ผู้ซ่วยหัวหน้าฝ่ายวิขาการ
1.5 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินงาบ มีหน้าท่ี
1. ประสานงานกับฝ่ายการศึกษา มูลนิธิฯ ในการรับส่งกระดาษคำตอบ และข้อสอบ
2. จัดเตรียมข้อสอบ และประสานงานกับคณะกรรมการนับข้อสอบสำหรับนักเรียนสอบตามตาราง
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร และการแก้ไขปีญหาเฉพาะหน้า (ถ้ามี)
4. ประซุมขึ้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบให้กรรมการคุมสอบทราบ ก่อนดำเนินการสอบ ตามแนวปฏิบัติดำเนินการ 

จัดสอบการวัดคุณภาพนักเรียนของมูลนิธิฯ
2.1 ม.ธีรภัทร้ วิโรจน์สถุล ประธานกรรมการ
2.2 ครูศศิธร คำวินิจ รองประธานกรรมการ ระดับขั้น ม.3
2.3 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม รองประธานกรรมการ ระดับขั้น ม.5
2.4 ม.'วรินทร วสุวัต กรรมการ
2.5 ม.คำจร ยังยืน กรรมการ

3. คณะกรรมการนับกระดาษคำตอบและข้อสอบ มีหน้าท่ี
1. คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการนับกระดาษคำตอบเท่ากับจำนวนที่เข้าสอบแต่ละห้องสอบ
2. คณะกรรมการจัดทำข้อลอบ เพื่อดำเนินการนับข้อสอบเท่ากับจำนวนที่เข้าสอบแต่ละห้องสอบ และบรรจุลงซอง

คำวินิจ ประธานกรรมการ3.1 ครูศศิธร



3.2 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธานกรรมการ
3.3 ม.พิรพงษ์ บัวเหลือง กรรมการ
3.4 ครูปาณัฐริล วินเทอร์ กรรมการ
3.5 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
3.6 ครูโนรีโกะ โอซิ กรรมการ
3.7 ม. ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
3.8 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
3.9 ครูพุทธขาติ โอคอนเนอร์ กรรมการ
3.10 ม.จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ
3.11 ครูธนัซ'พร จิตต์ธรรม กรรมการ

:กรรมการกลาง มีหน้าท่ี
1. รับ-ส่งข้อสอบตามตารางสอบที่กำหนด
2. ตรวจนับความถูกต้องของกระดาษคำตอบ และข้อสอบให้ตรงกับจำนวนนักเรียนทีเข้าสอบในแต่ล:
สถานที ณ หอประชุมเซนตโยเซฟ

4.1 ครูศศึธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
4.2 ครูธนัข'พร จิตต์ธรรม กรรมการ
4.3 ครูเจริญศรี ศรีจันทร์ดร กรรมการ
4.4 ม.สุรฃัย แสนทอน กรรมการ
4.5 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ

สถานที่ ณ ห้องวิซาการ อาคารเซนต์แม'ร่ี
4.6 ครูวันเพ็ญ สุขเกษม ประธานกรรมการ
4.7 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธาน
4.8 ม.สงกรานต์ ใซยวิวัฒน์มงคล กรรมการ
4.9 ครูโนรีโกะ โอซิ กรรมการ
4.10 ม.ธีรพงษ์ มณีวรรณ กรรมการ

คณะกรรมการกลางคมสอบ โรงเรียนอัสส์มขัฌลำปาง
4.11 ม.นิคม พุทธิมา ประธานกรรมการ
4.12 ม.พิรพงษ์ บัวเหลือง รองประธาน
4.13 ม.ญานิน ศึริไพศาลประเสริฐ กรรมการ
4.14 ครูปาณัฐรีล วินเทอร์ กรรมการ
4.15 ครสุูพรรณี สายนำทาน กรรมการ

5. คณะกรรมการจัดทำรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ และจัดทำตารางสอบ หน้าท่ี
1. จัดทำรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ ส่งฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2. จัดทำแบบสำรวจจำนวนนักเรียนและการเลือกสอบวิซาที่กำหนดในการสอบวัดคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบ โรธ
3. จัดทำตารางการสอบ
4. จัดทำรายชื่อนักเรียนทีเข้าสอบแต่ละห้องสอบ เพื่อแจ้งให้ครูและนักเรียนทราบ

5.1 ม.,พืรพงษ์
5.2 ครูปารัฐริล
5.3 ครูพิมพ์ลภัสร

บัวเหลือง 
วินเทอร์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ

จันทร์ฒ๊ กรรมการ
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5.4 ม. ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ

6. คณะกรรมการรับ -  ส่งข้อสอบ มีหน้าท่ี
1. จ่ายแบบทดสอบและกระดาษคำตอบแก่คณะกรรมการเดินข้อสอบ และรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบคืนเมื่อเสร็จสิ้น 
การสอบ
2. จัดเรียงกระดาษคำตอบทั้งหมด เพื่อล่งให้แก่สำนักงานฝายการศึกษา มูลนิธิฯ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ

6.1 ครูศศึธร คำวินิจ ประธานกรรมการ
6.2 ม. ณัฐพล ปารมีธง รองประธานกรรมการ
6.3 ครูพิมพ์ลภัสร จันทร์ต๊ะ กรรมการ
6.4 ครูจิตทิวา หมีนแสน กรรมการ
6.5 ครูพรนับพรรณ ปีนติ กรรมการ

7. คณะกรรมการจัดสถานที่สอบ มีหน้าท่ี จัดเตรียมห้องสอบและโต๊ะเก้าอี้เท่ากับจำนวนนักเรียนทีเข้าสอบ
7.1 ม.อานนท์ อินนันท์ ประธานกรรมการ
7.2 ครูเดือนเพ็ญ ตากันทะ รองประธานกรรมการ
7.3 ม. ผไท ขัยนำ กรรมการ ระดับขั้น ม.3
7.4 ครูภาณุมาศ
7.5 นักการภารโรง

ทองย้อย กรรมการ ระดับขั้น ม.5

8. คณะกรรมการการเดินข้อสอบ มีหน้าท่ี จ่ายแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบแก่คณะกรรมการคุมสอบตามห้องสอบที่กำหนด
8.1 ม.สุรข้ย แสนทอน กรรมการ
8.2 ม.ธราดร จันทร์แสง กรรมการ
8.3 ม.สุพจน์ เทียมยศ กรรมการ
8.4 ม.อภิขาติ ใจอินผล กรรมการ
8.5 ม.รังสรรค์ พรพัฒนา กรรมการ
8.6 ม.สงกรานต์ ไขยวิวัฒน์ กรรมการ
8.7 ม. ฐิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงคํ กรรมการ
8.8 ม.จักรกรีซ สาระขันธ์ กรรมการ

9. คณะกรรมการคุมสอบ มีหน้าท่ี
9.1 คณะกรรมการคุมสอบระดับขั้น ม.ร (เฬ.ร เโV ฬ 8 แล*๐ โร) มีหน้าท่ี

1. ดำเนินการก่อนการสอบตามแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณภาพนักเรียน 85(557 และ 1=5(3
2. รวบรวมและนับจำนวนกระดาษคำตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนหลังการสอบเสร็จสิ้น และนำล่งคณะกรรมการกลาง

สถานท่ีสอบ หอประขุม ร*. } ๐รเา{วเา แลแ

แถวที่ 
8๐พ
แ ๐.

เลขที่สอบ 
8x8กา ก๐.

จำนวนนักเรียน (คน) 
แบกาช6 โ ๐*
ร*บป6 ก*ร

นักเรียบที่ 
เข ้าสอบ 

ร*บชอก*ร 
๐*

กรรมการคุมสอบ 
แลกาอ ๐* เกVI3I^ล*๐โ

คณะกรรมการเดินข้อสอบ 
8x3เาก อ!ร*โเชน*๐โ'

1 03001 - 03030 30 3/1 ครูพัขรี กังวาลไกล
2 03031 - 03060 30 3/1 -  3/2 ม.นัฐวุฒิ ศรีวิเฃียร
3 03061 - 03090 30 3/2 ครูทีพานันท์ แสงศรีจันทร์
4 03091 - 03120 30 3/2  -  3/3 ครูสุภาพร กาวิล
5 03121 - 03150 30 3/3 ครูเจนจิรา ดวงแก้ว
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แถวท่ี
8๐พ
แ ๐.

เลขที่สอบ
โXลกา ก๐.

จำนวนนักเรียน (คน) 
แบกาเว6โ ๐โ
51บฟ6 ก*5

นักเรียนที่ 
เข้าสอบ 

ร*นปรก*ร 
๐โ

กรรมการคุมสอบ 
แลกา6  ๐* เกVI3แล!:๐โ

คณะกรรมการเดินข้อสอบ 
8x3171 0 1 ร * ท ่1 วน*๐ X

6 03151 - 03180 30 3/3 -  3/4 ครูสุซัญญา รัตนสุนทรมณี ม.สุรซัย แสนทอน
7 03180 - 03210 30 3/4 ครูวิลาวรรณ อินสุวรรณ ม.สุพจน์ เทียมยศ
8 03211 - 03240 30 3/5 ม.อัสนี นกน้อย
9 03240 - 03270 30 3/5 -  3/6 ครูค ิรพิร พรพิพัฒน์ไพบูลย์
10 03271 - 03300 30 3/6 ครูธารินทร์ สุขเกษม
11 03301 - 03330 30 3/6 -  3/7 ครูณุภาวรรณ จันทร์พรหม
12 03331 - 03360 30 3/7 ม.วินัย ถ่ินจอม
13 03361 - 03390 30 3/7 -  3/8 ครูอภิษฎา โพธิกลาง
14 03391 - 03420 30 3/8 -  ร //\ ครูมนต์รักษ์ โขคพิพัฒน์พร
15 03421 - 03450 30 3/4  -  3/8 ครูวิไลวรรณ ศรีอุตทา
16 03451 - 03457 7 3/8 ม.มงคลศักด้ิ ใหม่จันทร์แดง

9.2 คณะกรรมการคุมสอบระดับชั้น ม. 5 (^ .5  เโVV!ร;(.ลบวโร) มีหน้าท่ี
1. ดำเนินการก่อนการสอบตามแนวปฏิบัติการสอบวัดคุณภาพนักเรียน โรธ57 และ โรธ
2. รวบรวมและนับจำนวนกระดาษดำตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนหลังการสอบเสร็จสิ้น และนำส่งคณะกรรม 
การกลาง ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตึกเซราพิเน ช้ัน 3

ห้อง ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนท่ี
สอบท่ี สอบ (คน) เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ คณะกรรมการเดินข้อสอบ
^๐๐กา 8x307 แชกาชรโ ๐โ 5*น6 6 ก!ร แลการ ๐โ เกV!9I^^*๐โ 8x3171 อ!ร*โ!ชน!:๐โ

แ๐. โ๐๐กก ร*นช6 ก!;5 ๐โ
1 3/1 26 ร/! ครูฤตึมาศ พลยา
2 3/2 25 ร/! ครูธนพร โตธนรุ่งโรจน์

ม.อภิซาติ ใจอินผล 
ตึกปีเตอร์ ช้ัน 4

3 3/3 27 5/2 ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว
4 3/4 26 5/2 ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ
5 3/5 25 5/3 ครจิติกานต์ อนุสุเรนทร์
6 3/6 24 5/3 ครูณัซฎาภา นิมิตรดี

ม.สงกรานต์ ไซยวิวัฒน ์
ตึกปีเตอร์ ช้ัน 3

7 3/7 27 5/4 ม.สมยุทธ โยธาใหญ่
8 3/8 27 5/4 ครูศรีพรรณ ปีญญายศ
9 ร/! 27 5/5 ครูกนิษฐรินทร์ พลดักดี้ ม. ฐิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงศ์
10 5/2 26 5 /5 ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์ ตึกเอ็มมานูเอล ช้ัน 1
11 5/3 24 5/6 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์

0\| 5/9 23 5/6 ครูสิริกัญญา วงศ์คำ ม.รังสรรค์ พรพัฒนา
13 5/10 23 5/7 ม.ณีฐพงษ์ เมตตา ตึกเอ็มมานูเอล ชั้น 2
14 5/11 22 5/7 ม.ทศพล โฆษิตพล
15 5/4 21 5/8 ครูวัธนา จันทรเปารยะ ม.ธาดร จันทร์แสง
16 5/5 21 5/8 ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง ตึกเอ็มมานูเอล ขั้น 4



5

ห้อง ห้อง จำนวนนักเรียน นักเรียนที่
สอบท่ี สอบ (คน) เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ คณะกรรมการเดินข้อสอบ
โ?0๐กา 8x3กา ผนโฑเว6โ ๐โ ร!บ0*6ก!ร ผลกา6 ๐7 เกฟ3เ1ล1:๐โ 8X3171 อเร7โ!เวน!๐โ

ผ๐. โ๐๐กา 5!น0เ6ก1ร ๐7
17 5/6 19 5/9 ครูนภัสกร บางสายน้อย
18 5/7 18 5/9 ม.พลิษฐ์ โภคินวัฒนดิษฐ์
19 5/8 32 5/10 ครูกมลชนก พิณชัย
20 5 / เ \ 24 5/11 ครูวีรีสา หิรัญไพศาล
21 ร /8 24 5/11 ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล ม.จักรกริช สาระขันธ์
22 ร//\ 23 5//\ ครูเพ็ญสุภางค์ แปงคำ ตึกอันโตนีโอ
23 3 /8 19 5/8 ม.ไกรสิงห์ ใจหลวง

ดารางคุมสอบ กรณีครูติดสอนระดับข้ันอ่ืนๆ
ห้องสอบท่ี 

8๐๐กา
ผ๐.

ห้องสอบ 
8x3กา โ๐๐กา

นักเรียนที่เข้าสอบ 
ร!นก!6ก!5 ๐7

กรรมการคุมสอบ 
ผลกก6 ๐7 เกVI5!1ล!อโ

เวลา
กรรมการคุมสอบแทน 
ผลกา6 ๐7 เกVI3I^ล!0โ

วันจันทร์ท่ี 13 มกราคม 2563
1 5/6 5/8-58 ม.ทศพล โฆษิตพล 08.20 น. - 10.00 น ครูพรนับพรรณ ป็บตี

12.55 น. - 13.45 น. ม.เมธาลิทธึ๋ สุขประชาพันธ์
2 3/8 5/5 ครูศรีพรรณ ปิญญายศ 10.15 น. - 11.05 น. ครูชัชฎาพร มาลารัตน์
3 5/5 5 /8 ม.ณัฐพงษ์ เมตตา 08.20 น. - 16.00 น. ครูรัซนี ชำนาญรบ
4 5/3 5/7 ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์ 09.10 น. - 13.45 น. ครูโนรีโกะ โอซิ

วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563
1 3/4 5/2-5/ร ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ 8.20 น.-10.00 น. ครูพรนับพรรณ ปีนตี

ขอให้ผู้ท ี่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพ ื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและ
นักเรียนต่อไป

(ภราดา ดร. สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์) 
ผ้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย



ตารางสอบวัดคุณภาพนักเรียบ โร6 ร7  และ โร6  ข้ัน ม.ร
ว/ด/ป เวลา นาที วิขา รน!ว]601:5

13 มกราคม 2563 0 8 .3 0 น . - 1 0 .3 0 น. 120 วิทยาศาสตร์ ร0 6 โา06
10.45 น. - 11.45 น. 60 ภาษาไทย
11.45 น. -  12.45 น. 60 พักรับประทานอาหาร
12.45 น. -  14.15 น. 90 ภาษาอังกฤษ โก 511ร!า
14.30 น. -  16.00 น. 90 สังคมศึกษา 5๐(ะ1ล1 ร1นปV

ว/ด/ป เวลา นาที วิชา รบ!ว]601:5
14 มกราคม 2563 08.30 น 11.30 น. * 90 คณิตศาสตร์ ล1เา

หมายเหตุ นักเรียน เริ่มเรียนคาบที่ 6- 7 ดามปกติ
ตารางสอบวัดคุณภาพนักเรียน โร(รร'7 ข้ัน ม.ร

ว/ด/ป เวลา นาที วิชา รน!ว]6015
ม. 5 / 1 - 5 / 8 ม. 5/9 -  ร / /\8

13 มกราคม 2563 08.30 น. - 10.30 น. 120 171ล1เา6 ๓ ล1:105 !ฬล1(า6๓31105
10.45 น. - 11.45 น. 60 5๐0131 ร ! นช เ65 ร ๐ ๐ ล!. ร ! น0เ165
11.45 น. -  12.45 น. 60 พักรับประทานอาหาร
12.45 น. -  14.15 น. 90 (1!า6๓ 151เ7 66๐1๐57
14.30 น. -  16.00 น. 90 โ!า7รเ0 /\ร1โ๐ก๐ ๓ V

ว/ด/ป เวลา นาที วิชา รน!ว]6๐15
14 มกราคม 2563 08.30 น. - 10.00 น. 90 โก311รเา โกฐ!!รเา

หมายเหตุ นักเรียนระดับขั้น ม.ร เริ่มเรียนคาบที่ 3 เป็นด้นไป


