
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 

ที ่ ๐๔๙ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

............................................................................................................ .............. 
           ด้วยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  ก าหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓          
ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๓  กันยายน  ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ           
และมีความพร้อมอย่างสูงสุด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบและผู้ เข้าสอบ          
เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามหนังสือ                         
ที่ มท.๐๙๘๓.๓/๔๒๓๖๙ ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
              ๑.๑  นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง   ประธานกรรมการ 
              ๑.๒  นายบ ารุง  ป้องนาทราย  รองประธานกรรมการ 
              ๑.๓  นางสิริลักษณ์   วงษ์ชารี   กรรมการ 
     ๑.๔  นางถนอมพรรณ  แสนนาม  กรรมการ 
      ๑.๕  นายธรรมวิทย ์  สุพรมพิทักษ์  กรรมการ 

    ๑.๖  นายจันทกานต์  ก าแซง   กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๗  นางสาวนุชจรินทร ์ รอดสัมฤทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

                       หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆในการด าเนินการสอบให้เป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ คณะกรรมการกลาง 

          ๒.๑.๑  นายจันทกานต์  ก าแซง   ประธานกรรมการ 
                     ๒.๑.๒  นางสิริลักษณ์    วงษ์ชารี   รองประธานกรรมการ  
          ๒.๑.๓  นางถนอมพรรณ  แสนนาม  กรรมการ 
           ๒.๑.๔  นายธรรมวิทย ์  สุพรมพิทักษ์  กรรมการ 

๒.๑.๕  ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์  สีสวด   กรรมการ 
๒.๑.๖  นางกมลชนก  อนุกูลอนันต์ชัย  กรรมการ 
๒.๑.๗  นางสาวโยษิตา      เจริญคุณ  กรรมการ 
๒.๑.๘  นางสาวละอองดาว จันทวงษ ์  กรรมการ 
๒.๑.๙  นางสาวนุชจรินทร์   รอดสัมฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑.๑๐ นางสาวนิภาภรณ์    วรรณวิจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่   ๑. ประสานงานการสอบและการตรวจข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
            ๒. จัดกรรมการคุมสอบและตารางสอบ 

      ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสอบและรับส่งข้อสอบกับกรรมการกลางประจ าอาคาร 
 
 
 



 
   ๒.๒  คณะกรรมการตรวจทานข้อสอบ ประกอบด้วย 

๒.๒.๑  นายจันทกานต์  ก าแซง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  นายภาณุมาศ  หารวาระ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา รองประธานกรรมการ 
๒.๒.๓  นายฉว ี   วงค์ชาลี     หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒.๒.๔  ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด     หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๒.๒.๕  นางสิรินภา  ดงรังษี     หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ฯ กรรมการ 
๒.๒.๖  นายธีระพันธ์  ทอนเทพ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย  กรรมการ 
๒.๒.๗  นายธีรพงศ์  พุทธขาว    หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ  กรรมการ 
๒.๒.๘  นางวัชรา   บัวมาตย์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ 
 

หน้าที ่  ๑. ควบคุมการออกแบบทดสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
๒. ตรวจต้นฉบับแบบทดสอบที่ถูกต้องตามที่โรงเรียนก าหนดแล้วลงชื่อในแบบทดสอบ 
๓. ส่งต้นฉบับแบบทดสอบ ภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที่ฝ่ายวิชาการ 
 

   ๒.๓  คณะกรรมการอัดส าเนาแบบทดสอบ ประกอบด้วย 
๒.๓.๑  นายจันทกานต์  ก าแซง   ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒  ว่าที่ร.ต.นครินทร์   สีสวด   รองประธานกรรมการ 
๒.๓.๓  นางสาวนุชจรินทร์  รอดสัมฤทธิ์  กรรมการ 
๒.๓.๔  นางกมลชนก  อนุกูลอนันต์ชัย  กรรมการ 

  ๒.๓.๕  นางสาวโยษิตา   เจริญคุณ  กรรมการ 
  ๒.๓.๖  นางสาวนิภาภรณ์   วรรณวิจิตร  กรรมการ 

๒.๓.๗  นางสาวละอองดาว จันทวงษ์  กรรมการ 
๒.๓.๘  นักการชัยโย    ลีทับขวา  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. ถ่ายเอกสารแบบทดสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  
  ๒. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการผนึกซองแบบทดสอบและการกรอกข้อความต่างๆแล้วน าส่งให้ 
      คณะกรรมการกลาง  
 

  ๒.๔  คณะกรรมการกลางห้องสอบ ประกอบด้วย 
๒.๔.๑ อาคาร  จ ชั้นที่ ๒  (ม.๑/๑, ม.๑/๒ , ม.๑/๓, ม.๖/๑) 
         ๒.๔.๑.๑  นางสิริลักษณ์   วงษ์ชารี   ประธานกรรมการ 
         ๒.๔.๑.๒  นางสาวนิภาภรณ์     วรรณวิจิตร  กรรมการ 
         ๒.๔.๑.๓  นางสาวละอองดาว จันทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๔.๒ อาคาร  จ ชั้นที่ ๓  (ม.๓/๑,  ม.๓/๒ , ม.๓/๓, ม.๕/๑ (ก.) ) 
         ๒.๔.๒.๑  นางถนอมพรรณ  แสนนาม  ประธานกรรมการ 
         ๒.๔.๒.๒  ว่าที่ร้อยตรนีครินทร์ สีสวด   กรรมการ 
         ๒.๔.๒.๓  นางสาวละอองดาว จันทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 
๒.๔.๓ อาคาร  จ ชั้นที่ ๔  (ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๕/๑ (ข.)) 
         ๒.๔.๓.๑  นายธรรมวทิย์   สุพรมพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
         ๒.๔.๓.๒  นางสามนิภาภรณ์ วรรณวิจิตร  กรรมการ 
         ๒.๔.๓.๓  นางสาวโยษิตา  เจริญคุณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
๒.๔.๔ ประจ าอาคาร  ก และ ข   (ม.๔/๑(ก-ข), ม.๔/๒, ม.๕/๒) 
         ๒.๔.๔.๑  นายจันทกานต ์  ก าแซง   ประธานกรรมการ 
         ๒.๔.๔.๒  นางกมลชนก  อนุกูลอนันต์ชัย  กรรมการ 
         ๒.๔.๔.๓  นางสาวนุชจรินทร์   รอดสัมฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

        หน้าที่   ๑.  รับ- ส่งแบบทดสอบจากคณะกรรมการกลางไปให้กรรมการคุมสอบตามเวลาที่ก าหนด 
            ๒.  ตรวจและนับกระดาษค าตอบในซองแบบทดสอบให้ตรงกับรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ 
            ๓.  หากคณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบไม่มาคุมสอบตามเวลาให้คณะกรรมการ 
                                             ประจ าอาคารคุมสอบแทนจนแล้วเสร็จหรือจนกว่าคณะกรรมการคุมสอบจะมาปฏิบัติ 
                                             หน้าที ่
 

   ๒.๕ คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย 
๒.๕.๑  นายจันทกานต์  ก าแซง   ประธานกรรมการ 
๒.๕.๒  ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สีสวด   กรรมการ 
๒.๕.๓  นางกมลชนก  อนุกูลอนันต์ชัย  กรรมการ 
๒.๕.๔  นางสาวโยษิตา  เจริญคุณ  กรรมการ 
๒.๕.๕   นางสาวละอองดาว จันทวงษ์  กรรมการ 
๒.๕.๖   นางสาวนุชจรินทร์ รอดสัมฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๕.๗  นางสาวนิภาภรณ ์ วรรณวิจิตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่   ออกแบบและด าเนินการประเมินผล รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ในการด าเนินการสอบ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ 

  

     ๒.๖ คณะกรรมการจัดเตรียมห้องสอบ ประกอบด้วย 
         ๒.๖.๑  นางสิริลักษณ์  วงษ์ชารี   ประธานกรรมการ 

                   ๒.๖.๒  นายภาณุมาศ  หารวาระ  รองประธานกรรมการ 
                   ๒.๖.๓  นางวชัรา   บัวมาตย์   กรรมการ 
                   ๒.๖.๔  นายธรีพงศ์  พุทธขาว   กรรมการ    
                   ๒.๖.๕  นางสาวสุดใจ  ภูผาพลอย  กรรมการ 
                   ๒.๖.๖  นายนฤพล   อุปมา   กรรมการ 
                   ๒.๖.๗  นายวรวุฒิ   มาตย์วังแสง  กรรมการ 

        ๒.๖.๘   นายชาญชัย  วันสืบ   กรรมการ 
        ๒.๖.๙   นายจักรกฤษณ์  สอนเสน   กรรมการ 
        ๒.๖.๑๐  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น    กรรมการ 
        ๒.๖.๑๑  นักการภารโรง     กรรมการ 
        ๒.๖.๑๒  นายฉว ี   วงค์ชาลี   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  จัดเตรียมห้องสอบให้เรียบร้อยทุกระดับชั้น 



๒.๗ คณะกรรมการคุมสอบประจ าห้องสอบแต่ละห้อง 
  ๒.๗.๑  กรรมการคุมสอบ วันที่ ๑ – ๓  กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

ชื่อ – สกุล  กรรมการคมุสอบ วัน/เดือน/ปี คุมสอบห้อง อาคาร 
นางสิรินภา ดงรังษี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๑ จ ๒๐๒ 

๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๓ จ ๓๐๔ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ก.) ข ๑๐๔ 

นายธีระพันธ์ ทอนเทพ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๒ จ ๒๐๓ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๑ จ ๔๐๒ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ข.) ข ๑๐๓ 

นายภาณุมาศ หารวาระ 
นางสาวจิราภรณ์ แสนศาลา 

 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๓ จ ๒๐๔ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๑ จ ๓๐๒ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๒ ก ๒๐๓ 

นางสาวจงจิตร ศรีสารคาม ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๑ จ ๔๐๒ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๑  จ ๒๐๒ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๑ จ ๓๐๒ 

นางสาวสุนิสา ค าสุขดี 
Miss Judy Horak 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๒ จ ๔๐๓ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๒ จ ๓๐๓ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ข.) ข ๑๐๑ (อาเซียน) 

นางสาวพรประภา หวานพร้อม 
นายชาญชัย วันสืบ 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๓ จ ๔๐๔ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๒ จ ๒๐๓ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๒ จ ๓๐๓ 

นางสาวนภาวรรณ  บุญพิค า 
 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๑ จ ๓๐๒ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ก.) ข ๑๐๒ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๖/๑ จ ๒๐๑ 

นางรินดา แสนโคตร 
นายนฤพล  อุปมา 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๒ จ ๓๐๓ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๒ จ ๔๐๓ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๓ จ ๔๐๔ 

นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๓ จ ๓๐๔ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๓ จ ๒๐๔ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ก.) ข ๑๐๒ 

นางวัชรา บัวมาตย์ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ก.) ข ๑๐๒ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๖/๑ จ ๒๐๑ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๑ จ ๒๐๒ 



ชื่อ – สกุล  กรรมการคมุสอบ วัน/เดือน/ปี คุมสอบห้อง อาคาร 

นายรัฐพล  บัวเผื่อน ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ข.) ข ๑๐๑ (อาเซียน) 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๓ จ ๔๐๔ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๒ จ ๒๐๓ 

นายวรวุฒิ มาตย์วังแสง ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๒ จ ๔๐๑ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๑ (ข.) ข ๑๐๑ (อาเซียน) 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๓/๓ จ ๓๐๔ 

นายฉวี วงค์ชาลี 
นายจักรกฤษณ์ สอนเสน 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ก.) ข ๑๐๔ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๒ จ ๔๐๑ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๑/๓ จ ๒๐๔ 

นายธีรพงศ์ พุทธขาว ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ข.) ข ๑๐๓ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๒ ก ๒๐๓ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๒ จ ๔๐๓ 

นางสาวสุนิสา ขาวสุข 
นายพิษณุ  แก้วบ่อ 

 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๒ ก ๒๐๓ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ข.) ข ๑๐๓ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๔/๒ จ ๔๐๑ 

นายสราวุธ ทุมทา 
 

๑ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๖/๑ จ ๒๐๑ 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๕/๑ (ก.) ข ๑๐๔ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓ ม.๒/๑ จ ๔๐๒ 

 

            หน้าที่         ๑.  มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลา ตามตารางสอบอย่างน้อย  ๑๕  นาท ี
  ๒. ตรวจความเรียบร้อยของห้องสอบให้พร้อมที่จะด าเนินการสอบ จัดนักเรียนนั่งสอบตามผังที่ก าหนด 
  ๓.  รับแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ  และบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลาง   
                                  พร้อมตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ 
  ๔.  แนะน า  ก ากับ  ดูแล  ตรวจสอบการกรอกรหัสและรายการต่าง ๆ ของนักเรียน 
      ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 
  ๕.  ด าเนินการสอบ  ก ากับ  ดูแลการสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
                                  การปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ  พ.ศ. ๒๕๔๘  อย่างเคร่งครัด 
  ๖.  ด าเนินการสอบตามเวลาที่ก าหนดไว้ในตารางสอบ 
  ๗.  เมือ่หมดเวลาสอบให้เก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบส่งคณะกรรมการกลาง   
  โดยเรียงจากเลขท่ีน้อยไปหามาก (ส าหรับนักเรียนที่ขาดสอบให้แทรกกระดาษค าตอบ      
                                 และระบุชื่อ เลขที่นั่งสอบของนักเรียนที่ขาดสอบลงในกระดาษค าตอบและใบลงช่ือเข้าสอบ 
  ให้เขียนว่าขาดสอบด้วยปากกาสีแดง) 
 
 
 



 
  ๘.  ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 
  ๙.  กรอกข้อความลงในบัญชีรายชื่อผู้เข้าห้องสอบ  ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่เข้าห้องสอบและลง 
                                  ลายมือชื่อกรรมการก ากับห้องสอบให้ครบถ้วน  
                             ๑๐. เย็บชุดแบบทดสอบของผู้เข้าสอบให้เรียบร้อยมาพร้อมกับซองแบบทดสอบ ส่งคืนที่ฝ่ายวิชาการ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  เพ่ือให้ผล     
การประเมิน เป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง สะท้อนศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง  และเป็นประโยชน์ต่อ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สืบไป 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                            ลงชื่อ   
                                    (นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์    


