
 
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี ๔๔๒  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 
ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………….. 
 
  ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ไดกําหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา  
๒๕๖๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ในระหวางวันท่ี  ๒5 - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งและมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย                                      
          ๑.๑ นายจรัส  คําอาย   ประธานกรรมการ  
      ๑.๒ นางรุงตะวัน  ไชยเจริญ  กรรมการ  
          ๑.๓ นายเมธา   ศรีประทีป  กรรมการ 
      ๑.๔ นายคมสันต พิพัฒนวุฒิกุล  กรรมการ 
      ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา ดูแลความเรียบรอยในการดําเนินการสอบและเกิดผลดีตองานราชการ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ       ประกอบดวย 
    ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 
    ๒.๓ นางสาวญาดา  มาอวน  กรรมการ 
    ๒.๔ นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการ 
    ๒.๕ นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ  กรรมการ 
    ๒.๖ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย กรรมการ 
    ๒.๗ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๘ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ๑. ดําเนินการจัดสอบ ควบคุม ดูแลใหเปนไปตามระเบียบการสอบ  

 ๒. ดูแลความเรียบรอยของการสอบพรอมท้ังจัดครูเขาควบคุมการสอบแทนในกรณีท่ีผู 
ควบคุมการสอบไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในคําสั่งได   

 
 



-๒- 
  ๓. คณะกรรมการดูแลความเรียบรอย     ประกอบดวย 
      ๓.๑ นายถวิล  ชัยยา          ประธานกรรมการ   

(ดูแลความเรียบรอยในการสอบ) 
      ๓.๒ นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการ        อาคาร ๕  

        ๓.๓ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการและเลขานุการ  อาคาร ๒ ,๓ และ ๕  
  มีหนาท่ี ดูแลความเรียบรอยในการจัดสอบแตละอาคาร 
 

  ๔. คณะกรรมการกลาง  ประกอบดวย  
      ๔.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล        ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นางสาวสุดารัตน   เปยงนอย กรรมการ 
      ๔.๓ นางอุมาพร  แกวปวน           กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมขอสอบ อุปกรณการสอบ จัดเก็บและรักษากระดาษคําตอบและขอสอบ                                        

๒. จัดขอสอบตาม วัน เวลา ท่ีกําหนดใหผูควบคุมการสอบแตละหอง       
๓. การควบคุมการสอบแทนผูควบคุมการสอบในกรณีท่ีผูควบคุมการสอบไมปฏิบัติ 

หนาท่ีตามคําสั่งได                               
   ๔. อํานวยความสะดวกโดยท่ัวไป    

 

๕. คณะกรรมการอัดสําเนาขอสอบประกอบดวย    
      ๕.๑ นางสาวญาดา  มาอวน  ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีขอท่ี ๑, ๒,๓ 
      ๕.๒ นางจันทรวัน  รั่วรู               กรรมการ     ทําหนาท่ีขอท่ี ๔ 
  มีหนาท่ี ๑. รับขอสอบพรอมท้ังสํารวจจํานวนชุดขอสอบใหเพียงพอตอความตองการของแตละหอง 
   ๒. ตรวจสอบการเบิกจายขอสอบท่ีอัดสําเนาเรียบรอยแลวแกอาจารยประจําวิชา     
   ๓. ควบคุม ดูแล กํากับ  ติดตามผลการจัดการอัดสําเนาใหเปนไปตามข้ันตอนรวมถึงการ
ปองกันการสูญหาย 

 ๔. อัดสําเนาขอสอบวิชาตาง ๆ ใหเรียบรอยและเสร็จสิ้น  
 

๖. คณะกรรมการออกขอสอบ ไดแก ครูประจําวิชา   
มีหนาท่ี จัดทําขอสอบโดยสงขอสอบท่ีหัวหนากลุมสาระฯ  และหัวหนากลุมสาระฯ         

นําสงหัวหนางานวัดผลเสร็จสิ้น  ภายในวันท่ี  ๖ กันยายน  ๒๕๖๒  
๗. คณะกรรมการจัดหองสอบกําหนดใหใชหองเรียนเปนหองสอบและใหครูท่ีปรึกษาแตละ 

หองดูแลการจัดหองสอบใหเรียบรอยใหเสร็จสิ้นกอนการสอบ ในกรณีท่ีหองสอบมี โตะ เกาอ้ีไมเพียงพอแก
จํานวนนักเรียนใหจัดหาใหครบตาม วัน เวลา  ท่ี ระบุในตารางสอบ    ประกอบดวย 
      ๗.๑  นายคมสันต  พิพัฒนวุฒิกุล ประธานกรรมการ 
      ๗.๒ นายสมาน  จันทรธง  กรรมการ 
      ๗.๓ นายบุญเลิศ  มูลศรี  กรรมการ   
                         ๗.๔ นายผจญ  ภิระแกว  กรรมการ 



-๓- 
 

      ๗.๕ นางจันทรวัน  รั่วรู  กรรมการ 
    ๗.๖ พนักงานทําความสะอาดทุกคน กรรมการ 

      ๗.๗ นายชาญณรงค  สมบัติใหม กรรมการและเลขานุการ    
   

๘. คณะกรรมการผูควบคุมการสอบกรรมการผูควบคุมการสอบแตละหอง       ประกอบดวย 
    ๘.๑ นางพันนภา  วลีดํารงค   ๘.๒ นางสาวขวัญฤดี   ศรีษะ 
    ๘.๓ นางนพผกามาศ สายนุวงศ  ๘.๔ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
    ๘.๕ นางสุภาภรณ พิพัฒนวุฒิกุล  ๘.๖  นางสาวรุงอรุณ   ศาสนะสุพิน 
    ๘.๗ นางสาวนัยนา หม่ืนจําปา                   ๘.๘  นายชัยวัฒน    บุญมี 
    ๘.๙ นางจันทรเพ็ญ ยอดยา   ๘.๑๐ นายพงศนรินทร  อินกองงาม 
    ๘.๑๑ นางลําดวน ติดทะ   ๘.๑๒ นายธนวัฒน     สิทธิตัน 
    ๘.๑๓. นางสาวอําภา เขียวดี             ๘.๑๔ นายชัยพิชิต     อุดคํามี 
    ๘.๑๕. นายบรรจบ ชูมก   ๘.๑๖ นางศิริเพ็ญ     พินิจพรรณ 
    ๘.๑๗. นายประสงค เลิศสมบัติพลอย  ๘.๑๘. นางสาวสุภาพร  เปงปง 
    ๘.๑๙. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณ  ๘.๒๐. นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง 
    ๘.๒๑. นางศรีเริญ มีพิมพ   ๘.๒๒. นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
    ๘.๒๓. นายสุทน คุมเสม   ๘.๒๔. นางสาวเสาวภาคย  ไชยเดช 
    ๘.๒๕. นางสาวสุณิสา บุญผล   ๘.๒๖. นางสาวสุภาวด ี   กลิ่นหอม 
    ๘.๒๗. นายชาญณรงค  สมบัติใหม  ๘.๒๘. นางสาวปาณิสรา    พิมพิรัตน 
    ๘.๒๙. นางฉวรัตน      คําธัญ   ๘.๓๐. นางสาวณัฐพัชร เลิศสพุรรณ  
    ๘.๓๑. นายพินิจ   ทังสุนันท  ๘.๓๒. นางสาวกานตชนก   ไชยวาร ี
    ๘.๓๓. นายเอกดน  อินตะปน  ๘.๓๔. Ms. Li Yue 
    ๘.๓๕. นางเสาวนีย แสงหงษ   ๘.๓๖. นางสาวอัมพร      นามณี 
    ๘.๓๗. นางสาวอําไพ  สิทธิกาน           ๘.๓๘. นางสาวบุศรินทร   ปลื้มใจ 
    ๘.๓๙. นางสาวอรพินธ   กันทะรัน  ๘.๔๐. นางสาวเจนจริา     หลาแกว 
    ๘.๔๑. นางสาวญาดา   มาอวน  ๘.๔๒. นางสาวพรพิมล   ฤทธิ์ถิ 
    ๘.๔๓. นางสาวรุจิตา   ปญญาแกว  ๘.๔๔. นางสาวพรสวรรค   วรรณภิระ 
    ๘.๔๕. นางสาวอัจจิมา    ศิริสูตร  ๘.๔๖. นายจิณณพัต     นิตยา 
    ๘.๔๗. นายกฤษฎิ์ชาญ   รุนบาง   ๘.๔๘. Mr. Phiiip Dave 
    ๘.๔๙. นางสาวอรนุช   เรือนคํา  ๘.๕๐. นางสาวศิริญญา  หลาเต็น 
    ๘.๕๑. นางสาววรัญญา  เปงปง   ๘.๕๒. นางสาววิจิตรา    วงศแปง 
    ๘.๕๓. นางกาญจนา    เหลืองทา  ๘.๕๔. นายสรุัตน    จี้ฟู 
    ๘.๕๕. นายนิพล   ปลุกเสก  ๘.๕๖. Mr. Von Paul 
    ๘.๕๗. นางสาวกฤษณา สุภามงคล  ๘.๕๘. นางสาวศิรินาถ   ประเสริฐ 
    ๘.๕๙. นายสิทธิพงษ   เรือนคําปน  ๘.๖๐. นางสาวณัฐธิดา   แกวทิพย 
    ๘.๖๑. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว  ๘.๖๒. นางสาวศิริรัตน   จุมปูวงศ 
    ๘.๖๓. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม    
    
 
 



-๔- 
มีหนาท่ี ๑. รับขอสอบจากกรรมการกลางดวยตนเองมาแจกใหนักเรียนสอบ  

   ๒. ควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนดในตารางสอบ  
   ๓. ควบคุมกํากับหองสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   ๔. เก็บรวบรวมขอสอบแตละวิชาท่ีสอบแลวและจัดเรียงกระดาษคําตอบตามลําดับ
เลขท่ีของหองเรียนแตละหองแลวรวบรวมเย็บจัดสงกรรมการกลางดวยตนเอง     
 

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอ 
ทางราชการ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๘  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

       
           (นายจรัส  คําอาย) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
 



ตารางแนบทายคําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ท่ี  ๔๔๒  /2562  ลว. ๑๘ ก.ย. 62 
 

หมายเลข 
หองสอบ 

ช้ัน กรรมการคุมสอบ ระดับช้ัน ม.1- ม.6 
   วันพุธท่ี  25 กันยายน    2562 

ภาคเชา ภาคบาย 
533 1/1 นางพันนภา นางสาวขวัญฤดี นางพันนภา นางสาวขวัญฤดี 
534 1/2 นางนพผกามาศ นางสาวสุริยาพร นางนพผกามาศ นางสาวสุริยาพร 
535 1/3 นางสุภาภรณ นางสาวอัญชุลีพร นางสุภาภรณ นางสาวอัญชุลีพร 
536 1/4 นางสาวนัยนา นางสาวบุศรินทร นางสาวนัยนา นางสาวบุศรนิทร 
526  1/5 นางจันทรเพ็ญ นายพงศนรินทร นางจันทรเพ็ญ นายพงศนรินทร 
543  2/1 นางลําดวน นายธนวัฒน นางลําดวน นายธนวัฒน 
544 2/2 นางสาวอําภา นายชัยพิชิต นางสาวอําภา นายชัยพิชิต 
545 2/3 นายบรรจบ นางศิริเพ็ญ นายบรรจบ นางศิริเพ็ญ 
546 2/4 นายประสงค นายสุภาพร นายประสงค นางสาวสุภาพร 
547 2/5 นายเรืองฤทธิ ์ นางสาวพรสวรรค นายเรืองฤทธิ ์ นางสาวพรสวรรค 
521 3/1 นางศรีเริญ นางสาวสุพัตรา นางศรีเริญ นางสาวสุพัตรา 
522 3/2 นายสุทน นางสาวเสาวภาคย นายสุทน นางสาวเสาวภาคย 
523 3/3 นางสาวสุณิสา นายชัยวัฒน  นางสาวสุณิสา นายชัยวัฒน  
524 3/4 นายชาญณรงค นางสาวปาณิสรา นายชาญณรงค นางสาวปาณิสรา 
525 3/5 นางฉวรัตน นางสาวณัฐธิดา นางฉวรัตน นางสาวกฤษณา 
442 4/1 นายพินิจ นางสาวกานตชนก นายพินิจ นางสาวสุภาวด ี
443 4/2 นายเอกดน Ms. Li Yue นายเอกดน Ms. Li Yue 
444 4/3-

4/4 
นางเสาวนีย นางสาวอัมพร นางเสาวนีย นางสาวอัมพร 

445 4/5 นางสาวอําไพ นายสิทธิพงษ  นางสาวอําไพ นายสิทธิพงษ 
326 5/1 นางสาวญาดา นางสาวศิรินาถ นางสาวญาดา นางสาวรุงอรุณ 
221 5/2 นางสาวรุจิตา นายจิณณพัต นางสาวรุจิตา นายจิณณพัต 
422 5/3 นางสาวอัจจิมา นางสาววิจิตรา นางสาวอัจจิมา นางสาววิจิตรา 
423 5/4 นางสาวชลิดา Mr. Phiiip Dave นางสาวชลิดา Mr. Phiiip Dave 
548 5/5 นางสาวอรพินธ นางสาวเจนจิรา นางสาวอรพินธ นางสาวเจนจิรา  

หองโสตฯ 6/1 นางสาวอรนุช นายสุรัตน นางสาวอรนุช นายสุรัตน 
224 6/2 นางสาววรัญญา นางสาวพรพิมล นางสาววรัญญา นางสาวพรพิมล 

World class 6/3-
6/4 

นางกาญจนา นางสาวศิริญญา นางกาญจนา นางสาวศิริญญา 

322 6/5 นายนิพล Mr. Von Paul นายนิพล Mr. Von Paul 
 
 



หมายเลข 
หองสอบ 

ช้ัน กรรมการคุมสอบ ระดับช้ัน ม.1- ม.6 
   วันพฤหัสบดี  ท่ี  26 กันยายน 2562 

ภาคเชา ภาคบาย 
442 4/1 นายพินิจ นางสาวศิริรัตน - - 
443 4/2 นายเอกดน Ms. Li Yue - - 
326 5/1 นางสาวญาดา นายเฉลิมเกียรติ - - 
221 5/2 นางสาวรุจิตา นางสาวณัฐพัชร  - - 
 

หมายเลข 
หองสอบ 

ช้ัน กรรมการคุมสอบ ระดับช้ัน ม.1- ม.6 
   วันศุกร ท่ี  27 กันยายน  2562 

ภาคเชา ภาคบาย 
533 1/1 นางพันนภา นางสาวขวัญฤดี นางพันนภา นางสาวขวัญฤดี 
534 1/2 นางนพผกามาศ นางสาวสุริยาพร นางนพผกามาศ นางสาวสุริยาพร 
535 1/3 นางสุภาภรณ นางสาวณัฐธิดา นางสุภาภรณ นางสาวณัฐธิดา 
536 1/4 นางสาวนัยนา นางสาวสุภาวดี  นางสาวนัยนา นางสาวสุภาวด ี
526  1/5 นางจันทรเพ็ญ นายพงศนรินทร นางจันทรเพ็ญ นายพงศนรินทร 
543  2/1 นางลําดวน นายธนวัฒน นางลําดวน นายธนวัฒน 
544 2/2 นางสาวอําภา นายชัยพิชิต นางสาวอําภา นายชัยพิชิต 
545 2/3 นายบรรจบ นางศิริเพ็ญ นายบรรจบ นางศิริเพ็ญ 
546 2/4 นายประสงค นางสาวสุภาพร นายประสงค นางสาวสุภาพร 
547 2/5 นายเรืองฤทธิ ์ นายจิณณพัต  นายเรืองฤทธิ ์ นายจิณณพัต  
521 3/1 นางศรีเริญ นางสาวสุพัตรา นางศรีเริญ นางสาวสุพัตรา 
522 3/2 นายสุทน นางสาวเสาวภาคย นายสุทน นางสาวเสาวภาคย 
523 3/3 นางสาวสุณิสา นางสาวกฤษณา นางสาวสุณิสา นางสาวกฤษณา 
524 3/4 นายชาญณรงค นางสาวศิรินาถ นายชาญณรงค  นางสาวศิรินาถ 
525 3/5 นางฉวรัตน นางสาวณัฐพัชร นางฉวรัตน นางสาวณัฐพัชร 
442 4/1 นายพินิจ นางสาวกานตชนก นายพินิจ นางสาวกานตชนก 
443 4/2 นายเอกดน Ms. Li Yue นายเอกดน Ms. Li Yue 
444 4/3-

4/4 
นางเสาวนีย นางสาวอัมพร นางเสาวนีย นางสาวอัมพร 

445 4/5 นางสาวอําไพ - นางสาวอําไพ - 
326 5/5 นางสาวอรพินธ นางสาวรุงอรุณ   นางสาวอรพินธ นางสาวรุงอรุณ 
221 5/1 นางสาวญาดา นายเฉลิมเกียรติ  นางสาวญาดา นายเฉลิมเกียรติ 
422 5/2 นางสาวรุจิตา - นางสาวรุจิตา - 
423 5/3 นางสาวอัจจิมา นางสาวศิริรัตน  นางสาวอัจจิมา นางสาวศิริรัตน  
548 5/4 นางสาวชลิดา Mr. Phiiip Dave นางสาวชลิดา Mr. Phiiip Dave 

หองโสตฯ 6/1 นางสาวอรนุช - นางสาวอรนุช - 



224 6/2 นางสาววรัญญา นางสาวพรพิมล นางสาววรัญญา  นางสาวพรพิมล 
World class 6/3-

6/4 
 นายสุรัตน นางสาวศิริญญา นายสุรัตน นางสาวศิริญญา 

322 6/5 นายนิพล Mr. Von Paul นายนิพล Mr. Von Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


