
 
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ท่ี 090 / ๒๕๖๓  

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ระดับช้ัน ม.๖ 
ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………….. 
 
  ดวยโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ไดกําหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา  
๒๕๖๒   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในระหวางวันท่ี  ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
 

  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  ดูแลความเรียบรอยและใหคําปรึกษาในการดําเนินการสอบและเกิดผลดีตองานราชการ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ       ประกอบดวย 
    ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ 
    ๒.๓ นางญาดา  ตรีเนตร  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. คณะกรรมการควบคุมการดําเนินการสอบ     ประกอบดวย 
      ๓.๑ นายถวิล  ชัยยา          ประธานกรรมการ   

(ดูแลความเรียบรอยในการสอบ) 
      ๓.๒ นางลาวัลย  ขยันขาย  กรรมการ          

        ๓.๓ นางพิชยา   ชูมก  กรรมการและเลขานุการ     
  มีหนาท่ี ควบคุมดูแลความเรียบรอยในการจัดสอบแตละอาคาร 
 

  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 นางญาดา  ตรีเนตร  ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีขอท่ี ๑,๒,๓ 
      ๕.๒ นางจันทรวัน  รั่วรู               กรรมการ     ทําหนาท่ีขอท่ี ๔ 
  มีหนาท่ี ๑. รับขอสอบพรอมท้ังสํารวจจํานวนชุดขอสอบใหเพียงพอตอความตองการของแตละหอง 
   ๒. ตรวจสอบการเบิกจายขอสอบท่ีอัดสําเนาเรียบรอยแลวแกครปูระจําวิชา     
   ๓. ควบคุม ดูแล กํากับ  ติดตามผลการจัดการอัดสําเนาใหเปนไปตามข้ันตอนรวมถึงการ
ปองกันการสูญหาย 

 ๔. อัดสําเนาขอสอบวิชาตาง ๆ ใหเรียบรอยและเสร็จสิ้น  
 

๖. คณะกรรมการออกขอสอบ ไดแก ครูประจําวิชา   
มีหนาท่ี จัดทําขอสอบโดยสงขอสอบท่ีหัวหนากลุมสาระฯ  และหัวหนากลุมสาระฯ         

นําสงหัวหนางานวัดผลเสร็จสิ้น  ภายในวันท่ี  ๑๒ กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ 
 

๗. คณะกรรมการจัดหองสอบกําหนดใหใชหองเรียนเปนหองสอบและใหครูท่ีปรึกษาแตละ 
หองดูแลการจัดหองสอบใหเรียบรอยใหเสร็จสิ้นกอนการสอบ ในกรณีท่ีหองสอบมี โตะ เกาอ้ีไมเพียงพอแก
จํานวนนักเรียนใหจัดหาใหครบตาม วัน เวลา  ท่ี ระบุในตารางสอบ    ประกอบดวย 
      ๗.๑  นายชาญณรงค  สมบัติใหม 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 นายกฤษฎิ์ชาญ  รุนบาง  กรรมการและเลขานุการ    
   

๘. คณะกรรมการผูควบคุมการสอบ    ประกอบดวย 
    ๘.๑ นางสาวรุจิตา   ปญญาแกว ๘.๒ นายจิณณพัต   นิตยา 
    ๘.๓ นางสาวอัจจิมา ศิริสูตร  ๘.๔ นางกาญจนา  เหลืองทา  
    ๘.๕ นายนิพล  ปลุกเสก  ๘.๖ นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ 
    ๘.๗ นางสาวอรนุช   เรือนคํา  ๘.๘ นางสาวกานตชนก  ไชยวารี 
    ๘.๙ นายสุรัตน  จี้ฟู   ๘.๑๐ นางสาวศิริรัตน   จุมปวูงค 
    ๘.๑๑ นางศิริญญา หลาเต็น  ๘.๑๒ นายสิทธิพงษ   เรือนคําปน  
    ๘.๑๓ นายบรรจบ  ชูมก  ๘.๑๔ นางสาวสุพัตรา   จินดาหลวง 
    ๘.๑๕ นางสาวกฤษณา   สุภามงคล ๘.๑๖ นางสาวนพผกามาศ  สายนุวงศ 
    ๘.๑๗ นางสาวสุภาพร  เปงปง  ๘.๑๘ Mr. John    
    ๘.๑๙ นางสาววรัญญา   เปงปง  ๘.๒๐ Mr. Phillip Dave 
    ๘.๒๑ นางสาวอัญชุลีพร   เชื้อปอม ๘.๒๒ นางสาวศิรินาถ  ประเสริฐ 
    ๘.๒3 นายชัยวัฒน   บุญมี  ๘.๒4 นางสาวกานตชนก   ไชยวาร ี
   
มีหนาท่ี ๑. รับขอสอบจากกรรมการกลางดวยตนเองมาแจกใหนักเรียนสอบ  

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

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอ 
ทางราชการ ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

       
 
           (นายจรัส  คําอาย) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 



ตารางแนบทายคําส่ังโรงเรียนธีรกานทบานโฮง  ท่ี  090 /2563   
 

หมายเลข 
หองสอบ 

ช้ัน กรรมการคุมสอบ ระดับช้ัน ม.6 
   วันจันทร ท่ี  17 กุมภาพันธ    2563 

ภาคเชา ภาคบาย 
442 6/1 นางสาวรุจิตา นายจิณณพัต   นางสาวอรนุช นางสาวกานตชนก 
443 6/2 นางสาวอัจจิมา นางสาวอัญชุลีพร นางสาวอัจจิมา Mr. John 
444 6/3 นางกาญจนา นายชัยวัฒน นางกาญจนา นางสาวศิริรัตน 
445 6/4- 6/5 นายนิพล นางสาวพรสวรรค นางศิริญญา นางสาวกฤษณา 

 
 

หมายเลข 
หองสอบ 

ช้ัน กรรมการคุมสอบ ระดับช้ัน ม.6 
   วันอังคาร  ท่ี  18 กุมภาพันธ  2563 

ภาคเชา ภาคบาย 
442 6/1 นางสาวรุจิตา Mr. Phillip Dave นางสาวอัจจิมา  นางสาวกานตชนก 
443 6/2 นางสาวนพผกามาศ นายสิทธิพงษ นางสาววรัญญา นางสาวศิรินาถ 
444 6/3 นายสุรัตน นายบรรจบ นางสาวสุภาพร Mr. John 
445 6/4-6/5 นายนิพล นางสาวอรนุช นางสาวศิริญญา นางสาวสุพัตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


