
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๑๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาป>ท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ตามท่ี สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�กําหนดให�มีการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา ๒๕๖๓        
ในวันพุธท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเป?นข�อมูลรายงานความก�าวหน�าผลสัมฤทธิ์นักเรียนและเป?นตัวบDงชี้คุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม และใช�เป?นข�อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และเป?นข�อมูลสําคัญในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาตนเองของผู�เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาตDอไป เพ่ือให�การดําเนินการสอบเป?นไปตามระเบียบการสอบ ถูกต�อง เท่ียงตรงและนDาเชื่อถือ 

เพ่ือให�การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓  
ป7การศึกษา ๒๕๖๓ ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพเป?นไปตามระเบียบและแนวดําเนินการท่ีกําหนด 
โรงเรียนบ�านบางจาก จึงขอแตDงต้ังคณะกรรมการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายชื่อดังตDอไปนี้ 

๑. ประธานสนามสอบ 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสรL   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก ประธานสนามสอบ 

มีหน�าท่ี    
    ๑.  ประสานงานกับศูนยLสอบและดําเนินการตามคูD มือการประเ มินคุณภาพผู� เ รี ยน (NT)                

ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา ๒๕๖๓ อยDางเครDงครัด  
๒. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบกDอนสอบ เพ่ือทําความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการ จัดสอบ

และข้ันตอน การดําเนินงานของกรรมการคุมสอบ  
๓. เตรียมความพร�อมสถานท่ีสอบ กํากับการจัดห�องสอบ ติดรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบและเอกสาร การสอบ

อ่ืน ๆ ท่ีปNายประชาสัมพันธLของสนามสอบ และหน�าห�องสอบ  
๔. รับ-สDงแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ระหวDางศูนยLสอบและสนามสอบ (ในกรณีท่ีไมD

สามารถไป ด�วยตนเองได� ให�มอบหมายผู�แทน โดยใช�บันทึกมอบหมายผู�แทนเพ่ือให�ศูนยLสอบเก็บไว�เป?นหลักฐาน)  
๕. เปQดกลDองบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไมDเกิน ๑ ชั่วโมงกDอนเวลาสอบ ตDอหน�าตัวแทนกรรมการคุมสอบ    
๖. อนุมัติผู�เข�าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ท่ีไมDมีเลขท่ีนั่งสอบ แล�วบันทึกในแบบรายงาน (แบบ สพฐ.๕)  

๑ ฉบับ ตDอนักเรียน ๑ คน เพ่ือรายงานให�ศูนยLสอบทราบ  

 



๗. กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให�เป?นไปด�วยความเรียบร�อย            
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปรDงใส และเป?นไปตามคูDมือการจัดสอบ (NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา 
๒๕๖๓ 

๘. สั่งพักการปฏิบัติหน�าท่ีในกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบหรือเจ�าหน�าท่ีในสนามสอบ บกพรDองตDอ
หน�าท่ีหรือ ประพฤติปฏิบัติตนไมDเหมาะสมและรายงานให�ศูนยLสอบทราบ  

๙. ตรวจสอบการบรรจุและผนึกซองกระดาษคําตอบ โดยตรวจสอบรDวมกับตัวแทนกรรมการคุมสอบ 
ให�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดไว�ในคูDมือการประเมินฯ 

๑๐. สรุปผลการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ รวมท้ังการสDงมอบเอกสารการจัดสอบนําสDงศูนยL
สอบตDอไป 

 

๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบด�วย 
๒.๑ นางจุฬารัตนL เฟ̂_องฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการกลาง 

มีหน�าท่ี    
๑. ปฏิบัติหน�าท่ีเป?นกรรมการกลาง ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ  
๒. ปฏิบัติหน�าท่ีรDวมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนยLสอบ และดําเนินการตามคูDมือ

การประเมินคุณภาพผู�เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา ๒๕๖๓ อยDางเครDงครัด  
๓. ศึกษาคูDมือการประเมินฯ สําหรับสนามสอบให�ชัดเจน  
๔. จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ (Package 1) และใบลงลายมือชื่อ ผู�เข�าสอบ 

(สพฐ.๒) เพ่ือมอบแกDกรรมการคุมสอบกDอนเวลาสอบ  
๕. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ–สDงซองแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ (Package 1) 

และใบลงลายมือชื่อผู�เข�าสอบ (สพฐ.๒)  
๖. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ทําหน�าในการตรวจนับจํานวนแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบท้ังแบบ

เลือกตอบ และแบบเขียนตอบให�ครบถ�วนตามจํานวนท่ีระบุในแบบ สพฐ.๒ และ สพฐ.๓  
๗. เม่ือตรวจนับเสร็จแล�ว ให�นํากระดาษคําตอบแบบเลือกตอบบรรจุใสDใน ซองกระดาษคําตอบแบบ

เลือกตอบ (Package 2) จําแนกซองละ ๑ วิชา  
๘. บรรจุซองกระดาษคําตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษคําตอบ เขียนตอบ บรรจุ

รวมกันไว�ในซองกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ในวิชานั้น ๆ แล�วให� ประธานสนามสอบเปDนผู�ปEดผนึก
ซองกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) พร�อมลงลายมือชื่อ บนรอยปQดผนึกซองให�เรียบร�อย กDอนนําสDง
ประธานกลุDมโรงเรียน  

๙. ตรวจรับ นับจํานวนแบบทดสอบของแตDละห�องสอบ และแตDละวิชาให�ครบถ�วน มอบให�ประธาน
สนามสอบเก็บรักษาในท่ีปลอดภัย  

๑๐. รวบรวมเอกสารธุรการประจําสนามสอบ ได�แกD แบบ NT1 NT2 แบบ สพฐ.๕ และแบบ สพฐ.๖       
สDงมอบให�ประธานสนามสอบ เพ่ือนําสDงประธานกลุDมโรงเรียน นําสDงศูนยLสอบตDอไป  

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานสอบมอบหมาย 
 



๓. คณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพผู�เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาป>ท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓  
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎรOวิทยา) ประกอบด�วย 

  ๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๑ 
  ๓.๒ นางสาวอัยยL  แก�วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๑ 
  ๓.๓ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๒ 
  ๓.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ชDวย   กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๒ 

๓.๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ�าง  กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๓ 
๓.๖ นางสาวจริยา จันทรLแดง ครูอัตราจ�าง  กรรมการคุมสอบ ห�องสอบท่ี ๓ 

มีหน�าท่ี    
๑. กํากับการดําเนินการสอบให�เป?นไปด�วยความเรียบร�อย ท้ังภายในห�องสอบ และบริเวณใกล�เคียงให�

มีความโปรDงใส และยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคูDมือการประเมินคุณภาพผู�เรียน (NT)     
ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓ ป7การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒. ปฏิบัติตามมาตรการและเฝNาระวังการแพรDระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
๓. ควบคุมมิให�ผู�เข�าสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระทําการทุจริตในระหวDางการสอบ  
๔. รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยวDาจะมีการทุจริต หรือมีการทุจริตเกิดข้ึนและห�ามบุคคลท่ี  

ไมDมีสDวนเก่ียวข�องกับการคุมสอบเข�าบริเวณห�องสอบ  
๕. ห�ามบุคคลท่ีไมDมีสDวนเก่ียวข�องกับการคุมสอบเข�าในห�องสอบ 
๖. รักษาความลับของแบบทดสอบ ด�วยการไมDให�กรรมการหรือบุคคลอ่ืนดูหรือถDายรูปแบบทดสอบ

เพ่ือเผยแพรD  
๗. ตรวจสอบชื่อ-สกุลผู�เรียนให�ตรงกับสต๊ิกเกอรLข�อมูลผู�เข�าสอบ  
๘. ตรวจนับกระดาษคําตอบ และแบบทดสอบให�ถูกต�องและครบถ�วน  
๙. ตรวจสอบการกรอกข�อมูล และการะบายท่ีสDวนหัวของกระดาษคําตอบให�ถูกต�องครบถ�วน (เฉพาะ

กรณีเด็กเข�าสอบกรณีพิเศษ)  
๑๐. บรรจุกระดาษคําตอบใสDซอง แล�วนําสDงท่ีประธานสนามสอบ โดยดําเนินการแยกเป?น ๒ สDวน ดังนี้ 
  ๑๐.๑ กระดาษคําตอบแบบเลือกตอบ เม่ือสอบเสร็จแตDละวิชา ให�กรรมการคุมสอบรวบรวม

กระดาษคําตอบโดยเรียงลําดับตามเลขท่ีน�อยไปหามาก บรรจุลงในซอง วิชาละ ๑ ซอง และดําเนินการ ดังนี้  
     ๑. นําใบเซ็นชื่อผู�เข�าสอบ สพฐ.๒ (สําหรับสDงคืน สพฐ.) บรรจุซองกระดาษคําตอบ 

ในกรณีท่ีมีนักเรียน walk in ให�นํา สพฐ.๓ (สําหรับสDงคืน สพฐ.) ใสDในซองนี้ด�วย  
     ๒. ให�กรรมการคุมสอบกรอกข�อมูลหน�าซองข�อสอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และ

ซองข�อสอบเขียนตอบ (Package 3) ให�ครบถ�วนพร�อมเซ็นชื่อกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน 
     ๓. บรรจุซองกระดาษคําตอบ โดยไม�ต�องปEดผนึกซอง และนําซองนี้ใสDในซองบรรจุ

กระดาษคําตอบแบบเขียนตอบ 
 



   ๑๐.๒ กระดาษคําตอบแบบเขียนตอบ เม่ือสอบเสร็จแตDละวิชา ให�กรรมการคุมสอบ ฉีกตาม
รอยปรุท่ีหน�าสุดท�ายของแบบทดสอบทุกฉบับ แล�วรวบรวมบรรจุในซองกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบ โดย
เรียงลําดับตามเลขท่ีน�อยไปหามาก พร�อมใบเซ็นชื่อผู�เข�าสอบ สพฐ.๒ (สําหรับสDงคืน สพฐ.) รักษากระดาษคําตอบและ
แบบทดสอบของผู�เข�าสอบไมDให�สูญหายนําสDงประธานสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตDละวิชา โดยให�มี
ตัวแทนกรรมการคุมสอบอยDางน�อย ๑ คน รDวมอยูDเป?นสักขีพยาน ตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนของแบบทดสอบ
รDวมกับประธานสนามสอบเม่ือตรวจสอบเรียบร�อยแล�ว  

 
๔. คณะกรรมการตรวจข�อสอบแบบเขียนตอบ การประเมินคุณภาพผู�เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาป>ท่ี ๓ 

ป>การศึกษา ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก ประกอบด�วย 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ตรวจข�อสอบความสามารถด�านภาษาไทย 
  ๔.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑  ตรวจข�อสอบความสามารถด�านภาษาไทย 

มีหน�าท่ี    
๑. มาถึงโรงเรียนของประธานกลุDมกDอนเวลา ๐๗.๓๐ น. เพ่ือเข�าประชุมรับฟoงชี้แจงจากประธานกลุDม

โรงเรียน ในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๒. ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลนักเรียน 

 ๓. ตรวจให�คะแนนตามเกณฑL 
 ๔. ระบายคะแนนในกระดาษคําตอบแบบเลือกตอบและรวบรวมหุ�มด�วยใบ สพฐ.๒ และ สพฐ.๓ นําใสD

ซองกระดาษคําตอบมอบให�ประธานกลุDมโรงเรียนทําการปQดผนึกซองกระดาษคําตอบพร�อมลงรายมือชื่อให�เรียบร�อย
กDอนนําสDงศูนยLสอบเพ่ือสDงมอบให� สพฐ. ตDอไป 

 ๕. เก็บรวบรวมกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบหุ�มด�วย สพฐ.๒ บรรจุลงในซองกระดาษคําตอบและ
เก็บรักษาไว�ยังโรงเรียน ประธานกลุDมและสDงคืนให�สนามสอบภายหลังประกาศผลสอบในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
๕. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณL ภูDกรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจนL  เลDาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

มีหน�าท่ี    
๑. วางแผนในการดําเนินงานและประสานงานกับผู�ท่ีรับผิดชอบในฝrายตDางๆ 

๒. ให�คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

๓. กํากับติดตาม และแก�ไขปoญหาอันเกิดข้ึนในระหวDางการดําเนินงานให�สําเร็จลุลDวงด�วยดี 

 
๖. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว�างและอาหารกลางวันให�กับกรรมการคุมสอบ ประกอบด�วย 

๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางปQยภร โพธิ์งาม  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 



๖.๔ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๖.๕ นางจันทรกร วรทรัพยL ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 

มีหน�าท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารวDางและอาหารเท่ียงสําหรับคณะกรรมการตรวจข�อสอบ 
  ๒. ติดตDอประสานงานกับบุคคลหรือหนDวยงานท่ีเก่ียวข�อง 
          

ท้ังนี้  ให�ผู� ท่ีได�รับการแตDงต้ังตามคําสั่งปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายโดยเครDงครัด เพ่ือให�การ
ดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป7ท่ี ๓          
ป7การศึกษา ๒๕๖๓ เป?นไปด�วยความเรียบร�อยมีประสิทธิภาพ นDาเชื่อถือและเกิดผลประโยชนLสูงสุดแกDราชการ     
พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก 
ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแตDบัดนี้เป?นต�นไป  

 

                                             สั่ง ณ วันท่ี  ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

              ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสรL) 

                                            ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ 

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ช้ันประถมศึกษาป>ท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ 

ศูนยOสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

วันพุธท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน วิชา 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 
ระยะเวลา 

(ตั้งแต�เวลา - เวลา) 

ป.๓ ความสามารถด�านคณิตศาสตรL ๙๐ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

พัก ๓๐ นาที 

ความสามารถด�านภาษาไทย ๖๐ ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู�เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

ช้ันประถมศึกษาป>ท่ี ๓ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ 
ศูนยOสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

วันพุธท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๑๔ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสรL ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณL ภูDกรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจนL เลDาฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตนL เฟ̂_องฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปQยภร โพธิ์งาม ครูชํานาญการ  
๘ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวอัยยL แก�วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ชDวย  
๑๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๓ นางสาวจริยา จันทรLแดง ครูอัตราจ�าง  
๑๔ นางจันทรกร วรทรัพยL ครูอัตราจ�าง  
๑๕ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


