
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่  ๑๑๐  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น  ม.๑  และ ระดับชั้น ม.๔  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
...................................................................................... 

 

  ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จะได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒  ระดับชั้น ม.๑ ในวันที่ ๕  เมษำยน  และระดับชั้น ม.๔ วันที่  ๓๑  มีนำคม ๒๕๖๒  นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำ และทำง
รำชกำรจึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗ 
(๑) และมำตรำ ๘๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและ
มอบหมำยให้บุคลำกรรับผิดชอบปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 

  ๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นำยจรัส  ค ำอ้ำย   ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒  นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมกำร 
   ๑.๓  นำยเมธำ  ศรีประทีป  กรรมกำร 
   ๑.๔  นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
   ๑.๕  นำยถวิล  ชัยยำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร          

  มีหน้ำที ่  ให้ค ำปรึกษำ  ประสำนงำน  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรสอบ  
 

  ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นำยถวิล  ชัยยำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒  นำงพิชยำ  ชูมก   กรรมกำร 

   ๒.๓  นำงอุมำพร  แก้วปวน  กรรมกำร 
   ๒.๔  นำงสำววรัญญำ  เป็งปิง  กรรมกำร 
   ๒.๕  นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
   ๒.๖  นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอบ จัดเก็บและรักษำกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบ 
   ๒. รับแบบทดสอบจำกกรรมกำรสร้ำงแบบทดสอบเพ่ืออัดส ำเนำใช้ในกำรสอบคัดเลือก 

๓. รับผลคะแนนสอบจำกกรรมกำรตรวจแบบทดสอบ  เพื่อน ำไปประมวลผลจัดชั้นเรียน 
๔. อ ำนวยควำมสะดวกโดยทั่วไป 

 

๓.คณะกรรมกำรสร้ำงแบบทดสอบ  ประกอบด้วย 
      ระดับชั้น ม.๑ 
   วิชำภำษำไทย  นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ 
   วิชำวิทยำศำสตร์  นำยสุรัติ  จิตนำรินทร์      
   วิชำคณิตศำสตร์  นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์       
   วิชำภำษำอังกฤษ  นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ    
   วิชำสังคมศึกษำ  นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล 
 
 
 



 -๒-   

     ระดับชั้น ม.๔ 
   วิชำภำษำไทย  นำงลำวัลย์  ขยันขำย    
   วิชำวิทยำศำสตร์  นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม     
   วิชำคณิตศำสตร์  นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์   
   วิชำภำษำอังกฤษ  นำงเสำวนีย์  แสงหงษ์   
   วิชำสังคมศึกษำ  นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี 

 

  มีหน้ำที ่ ๑. สร้ำงแบบทดสอบวิชำละ ๕๐ ข้อ (ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์ให้สร้ำงแบบทดสอบ ๓๐ ข้อ)  
ใช้เวลำส ำหรับกำรสอบ ๑ ชั่วโมง น ำส่งงำนวัดผลเพ่ืออัดส ำเนำด ำเนินกำรสอบ  ภำยในวันที่  ๒๐  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

๒. บรรจุแบบทดสอบในถุงข้อสอบให้เรียบร้อยและส่งใหง้ำนวัดผล วันที่  ๒๕  มีนำคม  ๒๕๖๒ 
    - ข้อสอบส ำหรับสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑  จ ำนวน  ๖  ถุง ๆ ละ ๔๐ ชุด 
    - ข้อสอบส ำหรับสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔  จ ำนวน  ๖  ถุง ๆ ละ ๔๐ ชุด 
    ๓. จัดท ำเฉลยส่งงำนวัดผลของโรงเรียน  ภำยในวันที่  ๒๙  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

 

๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจแบบทดสอบ   ประกอบด้วย 
 

         ระดับชั้น ม.๑ 
   ๑  นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒  นำงกำญจนำ  เหลืองทำ  กรรมกำร 
   ๓  นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ  กรรมกำร                            

๔  นำงสำวอัจจิมำ  ศิริสูตร  กรรมกำร 
   ๕  นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร                 

                            ระดับชั้น ม.๔ 
   ๑  นำงอรพินธ์  กันทะรัน   ประธำนกรรมกำร 
   ๒  นำงสำวชลิดำ  โอดบำง  กรรมกำร 
   ๓  นำยสุทน  คุ้มเสม     กรรมกำร 
   ๔  นำงสำววัชรินทร์  แก้วมูล  กรรมกำร 
   ๕  นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

    มีหน้ำที่  ตรวจแบบทดสอบและส่งผลกำรสอบให้งำนวัดผลระดับชั้น ม.๑ ภำยในวันที่ ๖ เมษำยน ๒๕๖๒  
และระดับชั้น ม.๔ ในวันที่  ๑  เมษำยน ๒๕๖๒  เพ่ือน ำผลกำรสอบไปประมวลผลส ำหรับจัดชั้นเรียน    
   

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร   
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๕  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

(นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 

 
 


