
 

ค ำสั่งโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ  มัชฌิม 
ที่  25 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 

............................................................................... 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน                     
ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป้ำประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              
ทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ  พัฒนำระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกลำงกำรจัดกำรศึกษำ  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำกำรทดสอบด้วยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง มำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน   ทั้งนี้ ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำข้อสอบ
มำตรฐำนวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ือใช้ประเมิน ด้วยข้อสอบส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2   ใน 5 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เพ่ือให้
โรงเรียนเกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรสอบมำกขึ้น  โรงเรียนมีข้อมูลจุดด้อยและข้อบกพร่องน ำไปใช้
วำงแผนพัฒนำต่อไป  
      เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรทดสอบด้วยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔๒  จึง
ก ำหนดวันสอบ ในวันศุกร์  ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561  และแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 
2   ปีกำรศึกษำ ๒๕60 ประจ ำสนำมสอบโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ  มัชฌิม  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผล 
     ประกอบด้วย 
 1. นำยสมเดช      ดีทรัพย์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงวนิดำ    จันทร์เขียว รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม กรรมกำร 
  3. นำงสำวพรประภำ พัฒนพงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม กรรมกำร  

4. นำงจินตนำ     พรมชัยชนะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่    ควบคุม  ดูแล  อ ำนวยควำมสะดวกและก ำกับฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประกอบด้วย 
1.  นำงมณีกำญจน์ เจิมขุนทด คร ู   ประธำนกรรมกำร 

 2.  นำยสนธยำ  รอดแสวง คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสำวศศิภัสสร พูลทอง  คร ู   กรรมกำรตรวจนับข้อสอบระดับช้ัน ม. 1 
4.  นำงสำวณิชำภำ สิงห์ทอง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำรตรวจนับข้อสอบระดับช้ัน ม. 1 
5.  นำยคมชำญ  พันธุ์ค้ำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำรรับ - จ่ำยข้อสอบระดบัช้ัน ม.1 



 ๒ 
6.  นำงสำวสุกัญญำ อ่ ำส้ม  คร ู   กรรมกำรตรวจนับข้อสอบระดับช้ัน ม. 2 
7.  นำงสำวอมรรัตน์ ไข่สะอำด นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำรตรวจนับข้อสอบระดับช้ัน ม. 2 
8.  นำยพีรวัส  รอดประดิษฐ์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำรรับ - จ่ำยข้อสอบระดบัช้ัน ม.2 

 9.  นำงนภัสวรรณ นุชชม  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที่   1. จัดด ำเนินกำรทดสอบประเมินผล และประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ 
 2. รับข้อสอบที่จัดชุดแล้ว ตรวจสอบและจัดเก็บให้เรียบร้อย 

3. จ่ำยข้อสอบและอุปกรณ์กำรเก็บกระดำษค ำตอบ รำยชือ่นักเรียนแต่ละห้อง และจัดเก็บกระดำษค ำตอบ  
ไว้ส ำหรับครูประจ ำวิชำเบิกตรวจ 

 
3.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบและกรรมการส ารอง 
 3.1  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

ห้องสอบที่ ๑  ม.1/1  ๑. นำงวรัญญำ  เถื่อนช้ำง  คร ู
     ๒. นำงสำวนภสวรรณ กำรสมพิศ  คร ู

ห้องสอบที่ ๒ ม.1/2  ๑. นำงสำวจำรุวรรณ เส็งสุข   คร ู
       ๒. นำงนุชจรี  จันทร์เกิด  คร ู

ห้องสอบที่ 3  ม.1/3  ๑. นำงนวลศรี  สัตยวงศ์ทิพย์  คร ู
     ๒. นำงสุรีย์มำศ  เกียรติวงคก์มล  คร ู

ห้องสอบที่ 4 ม.1/4  ๑. นำงสมบูรณ์  อ่อนชุลี   คร ู
        ๒. นำงชไมพร  วุฒิกมลปรีดำ  คร ู

ห้องสอบที่ 5  ม.1/5  ๑. นำยชูชำติ  พงค์โสภี   คร ู
      ๒. นำงสำวมณินทร อูปแก้ว   คร ู

ห้องสอบที่ 6 ม.1/6  ๑. นำงพรำหมพันธ์ ชำติสุทธิ   คร ู
       ๒. นำยเสมำ  ค ำจริง   คร ู

ห้องสอบที่ 7  ม.1/7  ๑. นำงพรรณภำ  อ่อนอุทัย  คร ู
      ๒. นำงนันทนำ  โพธิสุข   คร ู
  ห้องสอบที่ 8 ม.1/8  ๑. นำงวิภำ  จันทร์แจ่ม  คร ู
        ๒. นำยจรินทร์  สิทธิวะ   คร ู
  ห้องสอบที่ 9  ม.1/9  ๑. นำงนันทนิจ    ทองอ่อน  คร ู
      ๒. นำงสำวขนิษฐำ ปัทมำลัย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

 ห้องสอบที่ 10 ม.1/10  ๑. นำงสุวิมล  อินอ้ำย   คร ู
        2. นำงสำววันดี  ประสิทธิโชค (ภำคเช้ำ) คร ู

3. นำยศุภชัย  ชลำสินธุ์  (ภำคบ่ำย) คร ู
ห้องสอบที่ 11  ม.1/11  ๑. นำยปัญญำ  พรมพิทักษ์  คร ู

      ๒. นำงวิไลลักษณ์ เดชะ (ภำคเช้ำ)  คร ู
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิงบุญญำพร  น้อยธรรมรำช  (ภำคบ่ำย) คร ู

ห้องสอบที่ 12 ม.1/12  ๑. นำงอินทิตำ  ถวิลไทย   คร ู
        ๒. นำงจิตธิดำ  จรบุรี (ภำคเช้ำ)  คร ู

3. นำงวรรณทนำพร ลิขิตสุภิณ (ภำคบ่ำย) คร ู
 



 ๓ 
ห้องสอบที่ ๑3  ม.2/1  ๑. นำยกฤษฎำ  อ่ิมพงษ์   คร ู

     ๒. นำงสำวอภิญญำ หอมลำ   คร ู
ห้องสอบที่ 14 ม.2/2  ๑. นำงปภัส  สัจจจำรี   คร ู

       ๒. นำงสำวยมลพร   ศรีพลอย  คร ู
ห้องสอบที่ 15 ม.2/3  ๑. นำงชุลีกร  พิมลศรี   คร ู

     ๒. นำงสำวณัฐกำนต์ อำรีรัตยเวช (ภำคเช้ำ) คร ู
     3. นำยชำญวิทย์  พันธุ์ศุภะ (ภำคบ่ำย) คร ู

ห้องสอบที่ 16 ม.2/4  ๑. นำงศิริพร  ศรีผึ้ง   คร ู
        ๒. นำงสำววิภำพรรณ ม่วงงำม   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

ห้องสอบที่ 17  ม.2/5  ๑. นำยศำสตรำ  คุณโทถม  คร ู
      ๒. นำงสำวปำจรีย์ สีอ่อน   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

     3. นำยอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ์ (ภำคบ่ำย) คร ู
ห้องสอบที่ 18 ม.2/6  ๑. นำยเดชำ  ภำคธรรม  คร ู

       ๒. นำงอำทีวร  ใจกำรุณ   คร ู
ห้องสอบที่ 19  ม.2/7  ๑. นำงสมจิตร  เพ็ญวิจิตร  คร ู

      ๒. นำงพนิดำ  พ่อค้ำ (ภำคเช้ำ)  คร ู
     3. นำยณพลพงศ์  ด้วงกลัด (ภำคบ่ำย) คร ู
  ห้องสอบที่ 20 ม.2/8  ๑. นำยประเสริฐ  สิตุธะ   คร ู
        2. นำยอมรเทพ  เสมำรัมย์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

  ห้องสอบที่ 21  ม.2/9  ๑. นำยสรรเพชร  พันธุ์ค้ำ   คร ู
      ๒. นำยสรรเสริญ  วีระพจนำนันท์  คร ู
  ห้องสอบที่ 22 ม.2/10  ๑. นำงสำวพิมพ์นภำ มำลัย   คร ู
        ๒. นำงสำวสินจัย  ชำริดำ (ภำคเช้ำ)  คร ู
     3. นำงกนกพร  จีนมหันต์ (ภำคบ่ำย) คร ู

ห้องสอบที่ 23  ม.2/11  ๑. นำงกัญจน์ณฉัตร เชเดช   คร ู
      ๒. นำงอุษำ  ทองอ่อน (ภำคเช้ำ) คร ู

  3. นำยอิสระ  วีระน้อย (ภำคบ่ำย) คร ู
ห้องสอบที่ 24 ม.2/12  ๑. นำงบรรจง  พวงสำยใจ  คร ู

        ๒. นำยจักรกล  อ่อนละมูล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

 3.2  คณะกรรมการส ารอง 
  1.  นำงสำวณัฐธิดำ อเนกปัญญำกุล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
  2.  นำงสำวณัฐมล อ่อนฝึก   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
  3.  นำงสำววิลำวรรณ พุ่มเกิด   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

   

มีหน้าที่   ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของ 
ผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติของโรงเรียน ดังนี้  

 1)  ควบคุมกำรสอบ และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไขปัญหำเพ่ือให้กำรสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2)  ให้นักเรียนใช้เวลาสอบเต็มเวลา ไม่ให้ออกจำกห้องสอบก่อนหมดเวลำ 
 3)  จัดเรียงกระดำษค ำตอบจำกเลขที่น้อยไปหำมำกตำมล ำดับ กรณีที่มีนักเรียนขำดสอบ ให้แทรก 

กระดำษเปล่ำพร้อมเขียนเลขที่ขำดสอบ และน ำส่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ภำยในเวลำ 15 นำทีนับแต่หมดเวลำสอบในวิชำนั้น 



 ๔ 
4. คณะกรรมการสวัสดิการบริการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.1 คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
       ประกอบด้วย 
       1. นำยวัชระ  เงินสุข  คร ู ประธำนกรรมกำร 
       2. สิบเอกสมพร  เล็กข ำ  คร ู รองประธำนกรรมกำร 
       3. นักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
       4. นำยปัญญำ  พรมพิทักษ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       5. นำยอภิสิทธิ ์  วงศ์สุทธิ์  คร ู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  จัดห้องสอบ ดูแลควำมสะอำดบริเวณสนำมสอบ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ห้องสอบ  ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
4.2 คณะกรรมการโรเนียวข้อสอบ 
     ประกอบด้วย 

1. นำงสุทธินี     โอภำษ ี  คร ู ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศศิภัสสร    พูลทอง  คร ู กรรมกำร 
3. นำงสำวอัมภิกำ   เชื้อเล็ก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  ควบคุมพัฒนำด ำเนินกำรโรเนียว เก็บรักษำข้อสอบระหว่ำงโรเนียว อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำ
ข้อสอบในแต่ละวันให้เรียบร้อย 

  
 ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง ปีกำรศึกษำ ๒๕60   ได้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ.๒๕๔๘ อย่ำงเคร่งครัด   
 
  สั่ง  ณ  วันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕61 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งที่     25 / 2561 

 
ตารางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
วันศุกร์  ที่ 23  กุมภาพันธ์  2561 

 
เวลา จ านวน  (นาที) วิชาที่สอบ 

ภำคเช้ำ 08.00 - 10.00 น. 120 คณิตศำสตร์ 
10.00 – 11.30 น. 90 ภำษำไทย 

พักกลางวัน 
ภำคบ่ำย 12.00 – 13.30 น. 90 วิทยำศำสตร์ 

13.30 – 15.00 น. 90 สังคมศึกษำ 
15.00 – 16.30 น. 90 ภำษำอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งข้อที่ 3 

ค ำสั่งโรงเรียนนวมินทรำชูทิศ มัชฌิม ที่   25 / 2561  ลงวันที่  14 กุมภำพันธ์ 2561  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนกลำง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 
  

ล าดับ
ที ่

ห้องสอบ ชั้น กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 1118 ม.1/1 ๑. นำงวรัญญำ เถื่อนช้ำง  
๒. นำงสำวนภสวรรณ กำรสมพิศ  

2 1110 ม.1/2 ๑. นำงสำวจำรุวรรณ เส็งสุข  
๒. นำงนุชจรี จันทร์เกิด  

3 1111 ม.1/3 ๑. นำงนวลศรี สัตยวงศ์ทิพย์  
๒. นำงสุรีย์มำศ เกียรติวงคก์มล  

4 1112 ม.1/4 ๑. นำงสมบูรณ์ อ่อนชุลี  
๒. นำงชไมพร วุฒิกมลปรีดำ  

5 1114 ม.1/5 ๑. นำยชูชำติ พงค์โสภี  
๒. นำงสำวมณินทร อูปแก้ว  

6 1115 ม.1/6 ๑. นำงพรำหมพันธ์ ชำติสุทธิ  
๒. นำยเสมำ ค ำจริง  

7 1116 ม.1/7 ๑. นำงพรรณภำ อ่อนอุทัย  
๒. นำงนันทนำ โพธิสุข  

8 1217 ม.1/8 ๑. นำงวิภำ จันทร์แจ่ม  
๒. นำยจรินทร์ สิทธิวะ  

9 1216 ม.1/9 ๑. นำงนันทนิจ   ทองอ่อน  
๒. นำงสำวขนิษฐำ ปัทมำลัย  

10 1215 ม.1/10 ๑. นำงสุวิมล อินอ้ำย  
2. นำงสำววันดี ประสิทธิโชค ภำคเช้ำ 
3. นำยศุภชัย ชลำสินธุ ์ ภำคบ่ำย 

11 1213 ม.1/11 ๑. นำยปัญญำ พรมพิทักษ์  
๒. นำงวิไลลักษณ์ เดชะ ภำคเช้ำ 
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิงบุญญำพร น้อยธรรมรำช ภำคบ่ำย 

12 1208 ม.1/12 ๑. นำงอินทิตำ ถวิลไทย  
๒. นำงจิตธิดำ จรบุรี ภำคเช้ำ 
3. นำงวรรณทนำพร ลิขิตสุภิณ ภำคบ่ำย 

13 1206 ม.2/1 ๑. นำยกฤษฎำ อ่ิมพงษ์  
๒. นำงสำวอภิญญำ  หอมลำ  

14 1205 ม.2/2 ๑. นำงปภัส   สัจจจำรี  
๒. นำงสำวยมลพร    
 

ศรีพลอย  



 ๗ 
ล าดับ

ที ่
ห้องสอบ ชั้น กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

15 1318 ม.2/3 ๑. นำงชุลีกร   พิมลศรี  
๒. นำงสำวณัฐกำนต์ อำรีรัตยเวช ภำคเช้ำ 
3. นำยชำญวิทย์ พันธุ์ศุภะ ภำคบ่ำย 

16 1315 ม.2/4 ๑. นำงสำวศิริพร ศรีผึ้ง  
๒. นำงสำววิภำพรรณ ม่วงงำม  

17 1316 ม.2/5 ๑. นำยศำสตรำ คุณโทถม  
2. นำงสำวปำจรีย์  สีอ่อน ภำคเช้ำ 
3. นำยอภิสิทธิ์   วงศ์สุทธิ์ ภำคบ่ำย 

18 1317 ม.2/6 ๑. นำยเดชำ   ภำคธรรม  
๒. นำงอำทีวร   ใจกำรุณ  

19 1417 ม.2/7 ๑. นำงสมจิตร   เพ็ญวิจิตร  
๒. นำงพนิดำ พ่อค้ำ ภำคเช้ำ 
3. นำยณพลพงศ์ ด้วงกลัด ภำคบ่ำย 

20 1416 ม.2/8 ๑. นำยประเสริฐ   สิตุธะ  
2. นำยอมรเทพ   เสมำรัมย์  

21 1415 ม.2/9 1. นำยสรรเพชร   พันธุ์ค้ำ  
2. นำยสรรเสริญ    วีระพจนำนันท์  

22 1418 ม.2/10 ๑. นำงสำวพิมพ์นภำ  มำลัย  
๒. นำงสำวสินจัย   ชำริดำ ภำคเช้ำ 
3. นำงกนกพร   จีนมหันต์ ภำคบ่ำย 

23 1419 ม.2/11 ๑. นำงกัญจน์ณฉัตร  เชเดช  
๒. นำงอุษำ   ทองอ่อน ภำคเช้ำ 
3. นำยอิสระ   วีระน้อย ภำคบ่ำย 

24 1420 ม.2/12 ๑. นำงบรรจง   พวงสำยใจ  
๒. นำยจักรกล   อ่อนละมูล  

 
     
       


