
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที ่45 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 
……………………………………………………………………………… 

  

 อาศัยอ านาจระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ก าหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 19-21 กันยายน 2559 เพ่ือให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับการสอบ 
  - ควบคุมดูแลการด าเนินการสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  5. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  6. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
 

 2. คณะกรรมกำรกลำง 
 มีหน้ำที่ - จัดท าตารางสอบ รวบรวม-จ่ายข้อสอบ และอุปกรณ์สอบ 
  - จัดท าบัญชีรับ-ส่งข้อสอบ เอกสารในการด าเนินการสอบ ควบคุมเวลาสอบ  
  - เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้า 
  2. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ผู้ช่วย 
  3. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ผู้ช่วย 
  4. นายแดนชัย  วงค์เวียน ผู้ช่วย 
  5. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  6. นางเพชรดา  แนบเนียน ผู้ช่วย  
  7. นายสมพงษ์  ดีรัมย์  ผู้ช่วย 
  8. นายนิพนธ์  บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
  9. นายวรกร  เรืองอัมพร ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  ผู้ช่วย 
  11. นายกมลรัตน์ จิตบรรจง ผู้ช่วย 
  12. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  ผู้ช่วย 
 

/13. นายสมหมาย 

 



  13. นายสมหมาย ศรชัย  ผู้ช่วย 
  14. นายสมชาย  ศรีอุดม  ผู้ช่วย 
  15. นางสอาด  เงินทอง  ผู้ช่วย 
  

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
 มีหน้ำที่ - ออกข้อสอบในรายวิชาที่สอนให้เนื้อหาสอดคล้อกับตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้รายวิชา 
  - ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายจัดท าส าเนาข้อสอบ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
  - น าข้อสอบที่ท าส าเนาแล้วไปบรรจุซองแล้วน าส่งที่ฝ่ายวิชาการ 
    ประกอบด้วย ครูผู้สอนประจ ำวิชำที่ตนรับผิดชอบ เป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำส ำเนำข้อสอบ 
 มีหน้ำที่ - ท าส าเนาข้อสอบในรายวิชาต่างๆ ตามตารางสอบให้เรียบร้อย พร้อมด าเนินการสอบ 
 ประกอบด้วย 
  1. นายรณชัย บุญประจวบ หัวหน้า 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ผู้ช่วย 
  3. นางเพชรดา แนบเนียน ผู้ช่วย 
  4. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวพัชน ี มณีวงษ์  ผู้ช่วย 
  6. นางอภิตรา เชาว์วิเศษโกมล ผู้ช่วย 
  7. นายสมพงษ์ ดีรัมย์  ผู้ช่วย 
  8. นายนิพนธ์ บดีรัฐ  ผู้ช่วย 
  9. นายวรกร เรืองอัมพร ผู้ช่วย 
  10. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  ผู้ช่วย 
  11. นายกมลรัตน์ จิตบรรจง          ผู้ช่วย 
  12. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  ผู้ช่วย 
  13. นายสมหมาย ศรชัย  ผู้ช่วย 
  14. นายสมชาย ศรีอุดม  ผู้ช่วย 
  15. นางศรีนวล ประเสริฐ์สุวรรณ ผู้ช่วย 
   

 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมห้องสอบ 
 มีหน้ำที่ - จัดห้องสอบ คุมและก ากับห้องสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ 
    กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.2547 
 ประกอบด้วย 
  1. ห้องสอบ ม.1/1 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายสุทธิ มีขันหมาก 
       นายกฤษณะ ยิ้มนึก 
 

 
  2. ห้องสอบ ม.1/2 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางจุฑารัตน์ ศรีค า 
       นางณัฐณิชา กล้าหาญ 
  3. ห้องสอบ ม.1/3 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายเอนก นันทรากร 
       นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์ 
 

/4. ห้องสอบ 



  4. ห้องสอบ ม.1/4 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางสาวละเอียด บดีรัฐ 
       นางสาววนิดา วนาไพรศาลสุข 
  5. ห้องสอบ ม.2/1 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางสาววิไลรัต เกิดเทพ 
       นางสาวอรนุช เพียลาด 
  6. ห้องสอบ ม.2/2 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางทัตฌา ไชยศรีษะ  
       นายอภิวัฒน์ ค าต๊ะ 
  7. ห้องสอบ ม.2/3 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายรณชัย บุญประจวบ 
       นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ 
  8. ห้องสอบ ม.2/4 ผู้ควบคุมห้องสอบ  ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว 
       นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม 
  9. ห้องสอบ ม.3/1 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางสาวประสงค์ คู่ควร 
       นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา 
  10. ห้องสอบ ม.3/2  ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายวัชโรทร ทิมแหง 
       นายอภิสิทธ์ สมมาก 
  11. ห้องสอบ ม.3/3 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางนาตยา ฤทธิธรรม 
       นางสาววาสนา  ชุ่มเย็น 
  12. ห้องสอบ ม.3/4 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายอรรณพ บ่อน้อย 
       นายบวงสวง น้อมเศียร 
  13. ห้องสอบ ม.4/1 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก 
  14. ห้องสอบ ม.4/2 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางสาวสุภาพร คมข า 
  15. ห้องสอบ ม.5/1  ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางอังคณา พ่ึงพัก 
  16. ห้องสอบ ม.5/2 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายคณวรา สิละบุตร 
  17. ห้องสอบ ม.6/1 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นายฉัตรชัย ทองจรัส 
  18. ห้องสอบ ม.6/2 ผู้ควบคุมห้องสอบ  นางกรวิพา ส าโรง 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคอ่ืนใดที่อาจจะ
เกิดข้ึน ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
  

 

 


