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ค ำสั่ง โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์–ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
  ที ่  ๗  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกำรเรียนรู้ปลำยภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
................................................................ 

 อำศัยอ ำนำจระเบียบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนชำกังรำววิทยำ 
(อินทร์–ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) ก ำหนดให้มีกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ในวันที่ ๖ – ๑๐  เดือนมีนำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำในเรื่องต่ำงๆที่เกิดอำจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรสอบและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  

๑. นำงสำวสุชีลำ อภัยรำช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำฯ  
๒. นำงอังคณำ  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
๔. นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๕. นำยแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้ำฝ่ำยบุคลำกร 
๖. นำยฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

๒. คณะกรรมการกลาง  มีหน้ำทีจ่ัดท ำตำรำงสอบ รวบรวม – จ่ำยข้อสอบ และอุปกรณ์กำรสอบ   
จัดท ำบัญชีรับ - ส่งข้อสอบ เอกสำรในกำรด ำเนินกำรสอบ ควบคุมเวลำสอบ เก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบ
ของนักเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัย ประกอบด้วย 

๑. นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ   หัวหน้ำ   
๒. นำงสำวนันทวัน   ปิ่นทอง   ผู้ช่วย 
๓. นำงหนึ่งฤทัย   พุทธแก้ว  ผู้ช่วย 
๔. นายแดนชัย   วงค์เวียน  ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวจ ำเนียร ชูช่วย   ผู้ช่วย 
๖. นางเพชรดา     แนบเนียน  ผู้ช่วย 
๗. นำยสมพงษ์   ดีรัมย์   ผู้ช่วย 
๘. นำยนิพนธ์    บดีรัฐ   ผู้ช่วย 
๙. นำยวรกร  เรืองอัมพร  ผู้ช่วย 
๑๐.  นำงสำวรุ่งนภำ สุวิพันธ์   ผู้ช่วย 
๑๑.  นำยกมลรัตน์ จิตบรรจง  ผู้ช่วย 
๑๒.  นำงสำวศศิวิมล ศรีนวล   ผู้ช่วย 
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๑๓.  นำยสมหมำย ศรชัย   ผู้ช่วย 
๑๔.  นำยสมชำย           ศรีอุดม   ผู้ช่วย 
๑๕.  นำงสอำด  เงินทอง   ผู้ช่วย 

๓. คณะกรรมการฝ่ายออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้ำที ่
- ออกข้อสอบในรำยวิชำที่สอนให้เนื้อหำสอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
- ส่งต้นฉบับให้ฝ่ำยจัดท ำส ำเนำข้อสอบ ภำยในวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 
- น ำข้อสอบที่ท ำส ำเนำแล้วไปบรรจุซองแล้วน ำส่งที่ฝ่ำยวิชำกำร 
- น ำข้อสอบไปตรวจและบันทึกผลคะแนนในแบบบันทึกคะแนน  

ประกอบด้วย ครูผู้สอนประจ าวิชาที่ตนรับผิดชอบ เป็นผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าส าเนาข้อสอบ มีหน้ำที่ ท ำส ำเนำข้อสอบในรำยวิชำต่ำงๆ ให้เรียบร้อย และ 

จัดเตรียมข้อสอบให้พร้อมที่จะด ำเนินกำรสอบตำมตำรำงสอบ ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวจ ำเนียร ชูช่วย   หัวหน้ำ 
๒. นำงหนึ่งฤทัย   พุทธแก้ว  ผู้ช่วย 
๓. นางเพชรดา     แนบเนียน  ผู้ช่วย 
๔. นำงอภิตรำ  เชำว์วิเศษโกมล  ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวพัชนี  มณีวงษ์   ผู้ช่วย 
๖. นำยกมลรัตน์ จิตบรรจง  ผู้ช่วย 
๗. นำยนิพนธ์    บดีรัฐ   ผู้ช่วย 
๘. นำงสำวรุ่งนภำ สุวิพันธ์   ผู้ช่วย 
๙. นำงสำวศศิวิมล ศรีนวล   ผู้ช่วย 
๑๐. นำยวรกร  เรืองอัมพร  ผู้ช่วย   
๑๑. นำยสมพงษ์   ดีรัมย์   ผู้ช่วย 
๑๒. นำยสมหมำย ศรชัย   ผู้ช่วย 
๑๓.  นำยสมชำย           ศรีอุดม   ผู้ช่วย 
๑๔.  นำงสีนวล            ประเสริฐสุวรรณ  ผู้ช่วย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบ มีหน้ำที่ จัดห้องสอบ ควบคุมและก ำกับห้องสอบให้ด ำเนินไป 
ด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  

๑.  ห้องสอบ ม.๑/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยสุทธิ    มีขันหมำก 
      นำยกฤษณะ   ยิ้มนึก 

๒.  ห้องสอบ ม.๑/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงจุฑำรัตน์   ศรีค ำ  
       นางณัฐณิชา  กล้าหาญ 

๓.  ห้องสอบ ม.๑/๓ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยเอนก   นันทรำกร 
      นำงสำวอัจฉรำ  ไวยุวัฒน์ 
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๔.  ห้องสอบ ม.๑/๔ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงสำวละเอียด  บดีรัฐ 
      นำงสำวพนิดำ  วนำไพศำลสุข 
๕.  ห้องสอบ ม.๒/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงสำววิไลรัต  เกิดเทพ  
      นำงสำวอรนุช  เพียลำด 
๖.  ห้องสอบ ม.๒/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงทัตฌำ    ไชยศรีษะ   

นำยอภิวัฒน์    ค ำต๊ะ 
๗.  ห้องสอบ ม.๒/๓ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นางสาวประสงค์   คู่ควร  

นำงสำวพัชรินทร์   จูเจริญ 
๘.  ห้องสอบ ม.๒/๔ ผู้ควบคุมห้องสอบ   ว่ำที่ ร.ต.กฤตกร   ยำแก้ว 

นำยศุภณัฐ   ดิลกคุณธรรม 
 ๙.  ห้องสอบ ม.๓/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ 
       นายธนัตถ์กรณ์   ถาตา 

๑๐. ห้องสอบ ม.๓/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยวัชโรทร    ทิมแหง 
      นำยอภิสิทธ์   สมมำก 
๑๑. ห้องสอบ ม.๓/๓ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงนำตยำ    ฤทธิธรรม   

       นำงสำววำสนำ   ชุ่มเย็น 
๑๒. ห้องสอบ ม.๓/๔ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยอรรณพ    บ่อน้อย  

       นำยบวงสวง   น้อมเศียร 
๑๓. ห้องสอบ ม.๔/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงสำวปณัฏฐำ    พ่ึงพัก 
      นำงสำวพรพิกุล   ใจศิริ  
๑๔. ห้องสอบ ม.๔/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยฉัตรชัย   ทองจรัส 
      นำงสำวจันทิมำ   ฉันทะมิตร 
๑๕. ห้องสอบ ม.๕/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงอังคณำ    พ่ึงพัก  
      นำงสำวลลิตำ   พันธ์ศรี 
๑๖. ห้องสอบ ม.๕/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยคณวรำ    สิละบุตร  
      Mr.Edugu  Julius Edugu 
๑๗. ห้องสอบ ม.๖/๑ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำยรณชัย   บุญประจวบ 
      นำงสำวลักขณำ   ทองตุง 
๑๘. ห้องสอบ ม.๖/๒ ผู้ควบคุมห้องสอบ   นำงกรวิพำ   ส ำโรง 
      Mr.Ian Nathan Rogan  
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  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หำกมีอุปสรรคอ่ืนใดที่อำจ 
จะเกิดขึ้น ให้รำยงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร เพื่อหำแนวทำงแก้ไขให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

 

                      สั่ง ณ วันที่  ๒๒ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

        (นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 


