
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรยีนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ที ่ 3 / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบและก าหนดวัน–เวลาสอบกลางภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา ๒๕62   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –6 

 
 

  ด้วยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  โดยงานวัดผลและประเมินผลนักเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการได้
ก าหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา ๒๕62 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 6  ระหว่างวันที่  9-10 มกราคม 2563 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (วรรค ๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) และมาตราที่ ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๓)  ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่คุมสอบและหน้าที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายในวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้ 
๑.  วัน - เวลำกำรสอบกลำงภำคเรียน 

    วันที่  9 - 10 มกราคม ๒๕63 
๒.   ก ำหนดกำรจัดท ำแบบทดสอบและจัดซองแบบทดสอบ 
 ให้ครปูระจ าวิชาได้ส่งแบบทดสอบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้อัดส าเนาแบบทดสอบและเย็บเรียงชุดจัดเข้าซอง
แบบทดสอบให้เรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่จัดแบบทดสอบที่ห้องอัดส าเนาภายในวันที่ 7 มกราคม ๒๕63 
๓.  กำรจัดห้องสอบ 
 ให้หัวหน้าประจ าอาคารเรียน  ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแต่ละห้องได้จัดเตรียมห้องสอบโดยจัดห้องสอบ
ตามจ านวนโต๊ะที่มีอยู่แต่ละห้องเรียน โดยให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะท าการสอบได้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่   
8 มกราคม ๒๕63 
๔.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ   
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับติดตาม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผลการเรียน
ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นายเริงฤทธิ์   แก้วยศ   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 

๔.๒ นายสรสชิ  แขวงแข่งขัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๔.3 นางสาวณฏัฐ์ธนัน ร าเจริญ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4.4 นายสมชาย            ศรฉี่ าพันธ์                   รองผูอ้ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 

๕.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
 มีหน้าที่ น าเสนอค าสั่งโรงเรียนเพ่ือแต่งตั้งผู้ก ากับการสอบวัน - เวลาสอบ ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ด าเนินการติดตามดูแลการประเมินผลครั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลของโรงเรียน ให้ด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๕.๑  นางรวีวรรณ         โชคชัยชีวากร ผู้ประสานงานการสอบ 
๕.๒  นายณัฐกานต ์ เพชรนิล  ผู้ประสานงานการสอบ 
๕.3  นายมาโนช      ทัตเศษ            งานผลิตและพัฒนาแบบทดสอบ (ประจ าห้องผลิตฯ) 
๕.4  นายพิพัฒณ์พล       เนตรทิพย์ งานผลิตและพัฒนาแบบทดสอบ (ประจ าห้องผลิตฯ) 
5.5   นายรัฐภูมิ              เอ่ียมรอด          งานผลิตและพัฒนาแบบทดสอบ (ประจ าห้องผลิตฯ) 



 ๒ 
๖.   ผู้อ ำนวยกำรสอบประจ ำอำคำร 

มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ก ากับการสอบ  ควบคุมดูแลความเรียบร้อย และ
รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการด าเนินการสอบในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ประกอบด้วย 

๖.๑  นายสรสชิ แขวงแข่งขัน ผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารทับทิม 
 ๖.2  นางสาวณัฏฐธ์นัน  ร าเจริญ ผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารกาญจนาภิเษก 

๖.3  นายสมชาย      ศรีฉ่ าพันธ์     ผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารเพชร 
6.4  นางรวีวรรณ      โชคชยัชีวากร         ผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารนิล 

 6.5   นายสถิตย์       ชมชื่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารทับทิม 
 6.6   นางสาวแพรพลอย  กลั้นกลางดอน เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารทับทิม (นศ.ฝึกประสบการณ์)    
          6.7   นายมาโนช      ทัตเศษ             ผู้ช่วยผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารนิล 
          6.8   นายประภาส     เพ็งราช     เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารนิล  (นศ.ฝึกประสบการณ์)        
           6.9   นายสมาน        ทวผีล                   ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารกาญจนาภิเษก 
          6.10  นางสาวพรกาวี  ลครชัย             เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารกาญจนาภิเษก          
 ๖.๑1  นายทวีศักดิ์      สินทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารเพชร 
          ๖.๑2  นางกชณิภา     สินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารเพชร  
๗.  กรรมกำรผู้คุมสอบ 

มีหน้าที ่ ควบคุม ดูแล ก ากับให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของการประเมินผลของโรงเรียน และ
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบการสอบของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 
  1) กรณีท่ีติดราชการ  กลุ่มบริหารวิชาการจะจัดครูท าหน้าที่ควบคุมสอบแทน 

2) กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่คุมสอบได้ต้องด าเนินการหาครูมาปฏิบัติหน้าที่คุมสอบแทนเอง 
 
 

ตำรำงคุมสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  กลำงภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  ๒๕62 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ครูผู้คุมสอบ สถำนที่สอบ 
 ๑/๑ 

 
นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว 
นางสุกัญญา  จุมพรม 

อาคารเพชร ชั้น ๓ 
 

๑/๒ นางสาวนวลลออ  น้อยกรม 
นางสาวสุปราณี  สุนทรสุริยวงศ ์

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๑/๓ นางสาวรัตน์ฐนนั   มีชาญเชี่ยว 
นางสาวณัฐธิมล  ชอบเลี้ยงสัตว ์(นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๑/๔ นางสาวสิฏฐารัตน์  ขนัทอง 
นายรัฐพงศ์  คงปรางดี  (นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๑/๕ นางวรากร  น่วมถนอม 
นางสาวพัชรีพร  ดวงคมทา(นศ.ฝึกประสบการณ)์                  

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๑/๖ นายสมภพ  บุญเที่ยงตรง 
นางสาวทพิวรรณ  เพชรกันหา 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

1/7 นางอภิญญา  พรมรักษา 
นางสาวอรัญญา  ทุริดไธสง 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๒/๑ นางสุภาพ  สไีพสน 
นางสาวสุพัตรา  อ่อนน้อมดี 

อาคารเพชร ชั้น ๓ 
 

 
 
 



 ๓ 
 

๒/๒ นางสาวปิยพร  ยะตนั 
Miss. Jin Jin 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๒/๓ นางรมณ  ชมชืน่ 
นางสาวพชัราภรณ์  กาละศรี 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๒/๔ นางนวลนุช  จนัทรพิทักษ ์
นายปิยะพงษ์  เอมรุญ 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๒/๕ นายสุรัตน์  แซงศรีนวล 
นางวิริยา  รินลา 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๒/๖ นายพงษ์สิทธิ์  ศิริพฒัน ์
นางสาวกาญจนา  บุญบ ารุง (นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

2/7 นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม 
นายไพโรจน์  ผิวเณร 

อาคารทับทิม  ชั้น ๒ 

๓/๑  นางสุนนัทา  ปิ่นแก้ว 
Miss. Jiang Fuqin 

อาคารเพชร ชั้น ๓ 

๓/๒  
 

นางสุจิตรา  จนักวด 
นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น 

อาคารนิล ชั้น ๓ 

๓/๓  
 

นายภูเบศร์  ปิน่แก้ว 
นางจฑุาภัทร์  ปะเมโท 

อาคารนิล ชั้น ๓ 

๓/๔  นางพชรมน  รัตนมณ ี
นายวโรดม   กางสนัเทียะ (นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารนิล ชั้น ๓ 

๓/๕  
 

นางผุสดี  กินขนุทด 
นายสมชาย  เที่ยงด ี

อาคารนิล ชั้น ๒ 

๓/๖  
 

นายชาญณรงค์  บุญจิตร 
นางสาวศิรินนัท์  ขันยศ 

อาคารนิล ชั้น ๒ 

 
 
 

ตำรำงคุมสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย   กลำงภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  ๒๕62 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ครูผู้คุมสอบ สถำนที่สอบ 
๔/๑  นางสาวปนัดดา  กองมนต์ 

นางสาวปิย์วรา  สายแปง 
อาคารเพชร ชั้น ๓ 

๔/๒  
 

นางกนกนิษฐ์  ยูงทอง 
นางสาวกมลรัตน์  จันทร์น้อย 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๔/๓  
 

นางนุชนารถ  ธ ารงศิริ 
นางปคุณาณชั  ทองแจ่ม  

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๔/๔  นางลดาวลัย์  ใจเพชร 
นางสาวอัจฉรา  ฉ่ ามณ ี

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๔/๕ 
 

นายชัชวานนท์  สงคราม 
นางสาวศรันยพ์ร  แขวงแข่งขัน 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๔/๖  นางสาวมะลิ  ทุยไธสง 
นางสาวอนุช   มนตรี อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๔/๗  
 

นางเบญจมาศ  สุขเจริญ 
นางเยาวลักษณ์  สามา  

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 



 ๔ 

๔/๘  
 

นางสาธร  ธปูพุฒซา 
นางสาววนันสิา  แก้วปู่ (นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๔ 

๕/๑ 
 

นางณอริญ  แหวนหล่อ 
นางสาวสมรัศมิ์  สายทอง 

อาคารเพชร ชั้น ๓ 

๕/๒ นางอรพิมพ์  พรหมชุลี  
นายต่อลาภ  ส าเภา 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๓ นางสาวภัคธีมา  แก้วยม 
นางสาวนิลบุล  สาระ 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๔ นางสุภัสสร  กันโรคา 
นางวนัสยา  ยิ้มน้อย 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๕ นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์ 
นายเสกสรรค์  หินแก้ว   

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๖ นางนิรามัย  โยชุ่ม 
นายสุรพชิญ์  วงศน์้อย 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๗ นายธมกร  ยาหลง 
นางสาวทพิย์สุดา  อุดอ้าย (นศ.ฝึกประสบการณ์)    

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

๕/๘ นายอนุพงษ์  สสีัตย์ซื่อ 
นายรัฐภูมิ  เอ่ียมรอด 

อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น ๓ 

6/1 นางสาวรุ่งตะวัน  บัวดอก 
นางสาวจิตรา  กองสง  (นศ.ฝึกประสบการณ)์    

อาคารเพชร ชั้น ๓ 

6/2 นายระลึก  ซ้ายหนองขาม 
นางปาลิกา  ทัตเศษ 

อาคารเพชร ชั้น 2 

6/3 นางสมฤดี   สุทธหลวง 
นางวิมลรัตน์  รูปแก้ว                อาคารเพชร ชั้น 2 

6/4 นางสุระพี  อาคมคง 
นายกิตติ  เขตจัตุรัส 

อาคารเพชร ชั้น 2 

6/5 นางประภาพรรณ  ชอดร ิ
นางสาวณัฐริกา  ผมงาม  (นศ.ฝกึประสบการณ)์    

อาคารเพชร ชั้น 2 

6/6 นางค าพัน  หินแก้ว 
นางสาวมณธชิา  สิทธิยศ 

อาคารเพชร ชั้น 2 

6/7 นายวิเชียร  สุทธหลวง 
นายสาคร  เป้าใจสุข 

อาคารเพชร ชั้น 2 

6/8 นางอ าภวลั  ไชยทา 
นางอรอุมา  ลักษณะทอง 

อาคารเพชร ชั้น 2 
 

 
๘. คณะกรรมกำรคุมสอบส ำรอง     
    มีหน้าที ่คุมสอบแทนในกรณีท่ีครูคุมสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือติดภารกิจเร่งด่วน  ประกอบด้วย 
 8.1  นายวิษณุกร   ศรีทร    
  8.2  Mr. KIM O.AFRICAND  
  8.3  Miss Alondra Garza   
9. อำคำรที่ใช้ในกำรสอบ 

 สอบอาคารทับทิม  ม.๑/๒ - ม.๑/๗ และ ม.๒/๒ - ม.๒/7   
 สอบที่อาคารกาญจนาภิเษก  ม.๔/๒ - ม.๔/๘  และ ม.๕/๒ - ม.๕/๘ 
 สอบทีอ่าคารเพชร  ม.๑/๑, ม.๒/๑, ม.๓/๑, ม.๔/๑, ม. ๕/๑ และ 6/1-6/8 
 สอบที่อาคารนิล ม.๓/๒ -  ม.๓/๖ 

 



 ๕ 
10.พนักงำนอัดส ำเนำ 
 มีหน้าที ่ อัดส าเนาแบบทดสอบที่ครูประจ าวิชาจัดส่งให้ ให้ชัดเจนครบถ้วนตามจ านวนนักเรียนที่งาน
ผลิตและพัฒนาแบบทดสอบ  ประกอบด้วย  
   นางสาวรุ่งนภา  ผาผง เจ้าหน้าที่อัดส าเนา 
11. พนักงำนรับส่งแบบทดสอบ 
 มีหน้าที่รับ – ส่งแบบทดสอบระหว่างห้องผลิตและพัฒนาแบบทดสอบกับสถานที่สอบและบริการด้าน
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
 11.๑  นายปราโมทก์        อาบสุวรรณ ์  อาคารเพชร 
          11.2  นางส าราญ        มุ่งแฝงกลาง           อาคารเพชร 
 11.3  นายฉลาม                 อาบสุวรรณ             อาคารกาญจนาภิเษก 
          11.4  นายอดุลย                 จ าปาบุรี                อาคารกาญจนาภิเษก  
   11.5  นางสาวอนงค์ลักษณ์    กุลพันธ์                 อาคารทับทิม 
 11.6  นางทองบั่ว               รักงาม             อาคารทับทิม 
  11.7  นางสาวปาริชา          ภูสุดจิตร             อาคารนิล 

 ให้ทุกท่านได้ด าเนินการตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้    ให้รายงาน
ให้ประธานการสอบทราบตามล าดับขั้น 

  สั่ง    ณ    วันที่    3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 
 
 
 

           (นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
แนวปฏิบัติครูในกำรคุมสอบกลำงภำค ภำคเรียนที ่2/๒๕62 

 
1.ส่วนของครูผู้คุมสอบ 
 ๑.๑  ให้ครูผู้คุมสอบ ไปรับข้อสอบที่กองอ านวยการของแต่ละอาคารในรายวิชาแรกของเช้าและบ่าย
และลงลายมือรับข้อสอบ 
 ๑.๒   ในรายวชิาถัดไปจะมีเจ้าหน้าที่เดินส่งข้อสอบตามเวลาการสอบแต่ละรายวิชาพร้อมทั้งลงลายมือ
รับข้อสอบ(หรือลงลายมือรับในข้อที่ ๓) 
 ๑.๓   เมื่อสอบเสร็จทุกรายวิชาในช่วงเช้าและบ่ายให้ครูผู้คุมสอบรวบรวมข้อสอบน ามาส่งและลงลายมือ
ส่งข้อสอบ 
 ๑.๔   ถ้าข้อสอบมีปัญหาให้แจ้งครูประจ าวิชาหรือผู้อ านวยการสอบประจ าอาคารหรืออยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้คุมสอบ และเขียนแจ้งหมายเหตุแล้วแต่กรณีไป 

1.5  ในขณะคุมสอบขอความร่วมมือคุณครูผู้คุมสอบ กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์ เล่น Line Facebook เป็น
ต้น  

1.6 ขอความร่วมมือคุณครูผู้คุมสอบกรุณาเข้าเตรียมความพร้อมของห้องสอบ ก่อนเวลาอย่างน้อย 10 
นาที ทั้งภาคเช้า และ ภาคบ่าย 

 
  *ขอควำมร่วมมือคุณครูผู้คุมสอบอย่ำน ำข้อสอบไปพร้อมกันทุกรำยวิชำ 
 
๒. ส่วนของเจ้ำหน้ำที่กองอ ำนวยกำรประจ ำอำคำร 
 ๒.๑  ให้ท าการส่งข้อสอบตามเวลาในตารางสอบของทุกรายวิชา 
 ๒.๒  ให้ครูลงลายมือรับ - ส่ง ข้อสอบให้ครบทุกรายวิชา 
 ๒.๓  หากมีปัญหาในการด าเนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการสอบประจ าอาคาร 

2.4  ในขณะคุมสอบขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่  กรุณาอย่าใช้โทรศัพท์ เล่น Line Facebook เป็นต้น  
  2.5 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของกองอ านวยการ ก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที ทั้ง 
    ภาคเช้า และ ภาคบ่าย 
 
หมำยเหตุ    ให้คุณครูผู้คุมสอบทุกท่าน ปฏิบัติการคุมสอบอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ของนักเรียน 
                ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์เข้าห้องสอบ  และให้ตรวจความพร้อมของห้องสอบ   
 
 

 
 


