
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เพื่อเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์นักเรียน และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป เพื่อให้การด าเนินการ
สอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ ถูกต้อง เท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ โรงเรียนบ้านบางจาก  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. ประธำนสนำมสอบ 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก ประธานสนามสอบ 

มีหน้ำที่   ๑. ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
  ๒. ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๓. ก ากับดูแลความเรียบร้อยโดยท่ัวไปของการวัดและประเมินผลการเรียน 
  ๔. สนับสนุนและส่งเสริมให้การวัดและประเมินผลการเรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
  ๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
 
๒. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
๒.๑ กรรมกำรอ ำนวยกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่   ๑. เตรียมประชุมคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี ณ สนามสอบ เพื่อประชุมช้ีแจง
รายละเอียดการสอบให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดสอบ และการควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานท่ีสอบ โดยก ากับการจัดห้องสอบและ
ติดสต๊ิกเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมท้ังกับให้มีการติดรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอื่นๆ       
ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

  ๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. สรุปการด าเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล 
 
 

 

 



๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่   ๑. เตรียมสถานท่ีในการจัดสอบ ก่อนการด าเนินการสอบ ติดเอกสานประชาสัมพันธ์ แผนผัง
การนั่งสอบ รวมท้ังติดสต๊ิกเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนถึงวันสอบ และจัดสถานท่ีสอบกลับคืนสภาพ
เดิมหลังจากด าเนินการสอบเสร็จ 

  ๒. จัดห้องรับ – ส่ง ข้อสอบ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางจาก 
  ๓. จัดห้องสอบให้เสร็จก่อนวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องสอบท่ี ๑ , ๒ และห้องสอบท่ี ๓ 
  ๔. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล 

 
๒.๓ คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรส ำหรับนักเรียนในวันสอบ และจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำร

กลำงวันให้กับกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๗. นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ รวมถึงอาหารว่างและ
อาหารเท่ียงส าหรับคณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการกลาง ผู้ตรวจเย่ียม 

  ๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. สรุปประเมินผลการด าเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล 
          
๒.๔ คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  
๒.๔.๑ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๒ 

๒.๔.๒ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลสุขสวัสด์ิ ประกอบด้วย 
  ๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการกลาง 

๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 
  ๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๔ 

๔. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๕ 
๕. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

มีหน้ำที่   ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการทดสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสนามสอบ 

  ๒. ในวันคุมสอบกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสนามสอบโรงเรียนอื่นให้เดินทางไปสนามสอบด้วย
ตนเอง และถึงสนามสอบก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. 



ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วยความเคร่งครัด มีความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ และเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการต่อไป 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรทดสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

สอบวันพธุท่ี ๖ มีนำคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสอบ เวลำ วิชำ เวลำสอบ 

วันพุธท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ความสามารถด้านภาษา ๖๐ นาที 
พัก ๓๐ นาที 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ความสามารถด้านค านวณ ๙๐ นาที 
พัก ๖๐ นาที 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ความสามารถด้านเหตุผล ๖๐ นาที 


