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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ท่ี  552/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

………………..................…………………………………………….. 
 

ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ก าหนดการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพุธท่ี 30  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                       
ต่อสถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
1.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการสอบและเกิดผลดีต่องานราชการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพิชยา  ชูมก    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๒.๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๒.๕ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
๒.๑๑ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี ๑. ด าเนินการจัดสอบ, ควบคุม, ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ  
๒. ดูแลความเรียบร้อยของการสอบพร้อมท้ังจัดครูเข้าควบคุมการสอบแทนในกรณี 

ท่ีผู้ควบคุมการสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในค าส่ังได้   
.../3. คณะกรรมการกลาง 
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3. คณะกรรมกำรกลำง   ประกอบด้วย 
3.๑ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม     ประธานกรรมการ 
3.๒ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย  กรรมการ 
3.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
3.๔ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย       กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าท่ี ๑. จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบ จัดเก็บและรักษากระดาษค าตอบและข้อสอบ                                    
๒. จัดข้อสอบตาม วัน เวลา ท่ีก าหนดให้ผู้ควบคุมการสอบแต่ละห้อง 
๓. การควบคุมการสอบแทนผู้ควบคุมการสอบในกรณีท่ีผู้ควบคุมการสอบไม่ปฏิบัติ 

หน้าท่ีตามค าส่ังได้ 
๔. อ านวยความสะดวกโดยท่ัวไป    

4. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ ประกอบด้วย 
4.๑ นางญาดา  ตรีเนตร   ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีข้อท่ี ๑,๒,3 
4.๒ นางนาตยา  ทาศรี                กรรมการ   ท าหน้าท่ีข้อท่ี ๔ 

มีหน้าท่ี ๑. รับต้นฉบับข้อสอบจากงานวัดผล  เช็คจ านวนชุดข้อสอบให้เพียงพอในแต่ละห้อง 
๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายข้อสอบท่ีอัดส าเนาเรียบร้อยแล้วแก่อาจารย์ประจ าวิชา 
๓. ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามผลการจัดการอัดส าเนาให้เป็นไปตามข้ันตอนรวมถึง 

การป้องกันการสูญหาย 
๔. อัดส าเนาข้อสอบวิชาต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จส้ิน  

5. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ ได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
มีหน้าท่ี จัดท าข้อสอบและเย็บข้อสอบน าส่งหัวหน้างานวัดผลเสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 25   

พฤศจิกายน 2565 

6. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ก าหนดให้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบและให้ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง 
ดูแลการจัดห้องสอบให้เรียบร้อยให้เสร็จส้ินก่อนการสอบ ในกรณีท่ีห้องสอบมี โต๊ะ เก้าอี้ไม่เพียงพอแก่จ านวน
นักเรียนให้จัดหาให้ครบตาม วัน เวลา ท่ี ระบุในตารางสอบ ประกอบด้วย 

6.๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ประธานกรรมการ 
6.2 นางญาดา  ตรีเนตร   กรรมการ 
6.3 นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
6.4 นางนภาพร  เข่ือนตา   กรรมการ 
6.5 นางนิภา  จินดาหลวง   กรรมการ 
6.6 นางพรทิพย์  ใจเป้ีย   กรรมการ 
6.7 นางนาตยา  ทาศรี   กรรมการ 
6.8 นางสาวทัศนีย์  พุทธกาล    กรรมการ 
6.9 นายชัยพิชิต  อุตค ามี   กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 

.../ 7. คณะกรรมการ 
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7. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบกรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบแต่ละห้อง ประกอบด้วย 
          7.๑ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   7.๒ นางกาญจนา เหลืองทา 
      7.๓ นางพันนภา  วลีด ารงค์   7.๔ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
      7.๕ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   7.๖ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
      7.๗ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  7.๘ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
      7.๙ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  7.๑๐ นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์ 
      7.๑๑ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  7.๑๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
      7.๑๓ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   7.๑๔ นางล าดวน  ติดทะ 
      7.๑๕ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง  7.๑๖ นายชัยพิชิต  อุดค ามี 
      7.๑๗ นางสาวสุภาพร  เป็งปิง   7.๑๘ นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน 
      7.๑๙ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   7.๒๐ นายธนวรรธน์  ชัยยา 
      7.๒๑ นางสาวอรนุช  เรือนค า   7.๒๒ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา 
      7.๒๓ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง          7.๒๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ ์
      7.๒๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   7.๒๖ นายพิชัย  นิราราช 
      7.๒๗ นางลาวัลย์  ขยันขาย   7.๒๘ นายเฉลิมชน  วรรณพาน 
      7.๒๙ นายสุทน  คุ้มเสม    7.๓๐ นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
      7.๓๑ นางสาวอ าภา  เขียวดี   7.๓๒ นางสาวนิรมล  พิมพ์ทอง 
      7.๓๓ นางสาวอัมพร  นามณี   7.๓๔ นายฐานันดร์  สุริวรรณ 
      7.๓๕ นายนิพล  ปลุกเสก   7.๓๖ Mr. Phillip  Dave 
      7.๓๗ นางเสาวนีย์  แสงหงษ์   7.๓๘ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์ 
      7.๓๙ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   7.๔๐ นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
      7.๔๑ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  7.๔๒ นางสาววรัญญา  เป็งปิง 
      7.๔๓ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  7.๔๔ นางสาววัชรินทร์  แก้วมูล 
      7.๔๕ นางสาวชลิดา  โอดบาง   7.๔๖ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง      
      7.๔๗ นางญาดา  ตรีเนตร   7.๔๘ นายบรรจบ  ชูมก 
      7.๔๙ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง  7.๕๐ นายวัชรพงศ์  ผานดอยแดน 
      7.๕1 นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง   7.๕2 นางสาวธิดาทิพย์   น าแม่อู 
      7.๕3 นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์  7.54 นางสาววรรณนิชา  ผาสุก 
      7.๕5 นายเดชพนต์ เงินถา   7.๕6 นายนัฐกานต์  แสนคง 
      7.๕7 นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม   7.58 นางสาวเรณุกา  นนตานอก 
      7.59 นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง  7.๖0 นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ 
      7.๖1 นางสาวปรียานุช  ปวนเป้ีย  7.๖2 นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์  
      7.๖3 นางสาวบารมี  วรรณห้วย   

มีหน้าท่ี ๑. รับข้อสอบจากกรรมการกลางด้วยตนเองมาแจกให้นักเรียนสอบ 
๒. ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก าหนดในตารางสอบ 
3. ควบคุมก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔. เก็บรวบรวมข้อสอบแต่ละวิชาท่ีสอบแล้วและจัดเรียงกระดาษค าตอบตามล าดับ                                           

เลขท่ีของห้องเรียนแต่ละห้องแล้วรวบรวมเย็บจัดส่งกรรมการกลางด้วยตนเอง     
.../ให้ผู้ท่ีได้รับ 
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ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 
ทางราชการ  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
   
               (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 552 /256๕  สั่ง ณ วันที่  24  พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมกำรคุมสอบ  

   วันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกำยน  2565  (คำบที่ 1) 

521 ม.1/1 นางพันนภา นางสาวพิมพ์ชนก   
522 ม.1/2 นางสาวสุทธิพร นางสาวพลอย   
523 ม.1/3 นางนพผกามาศ   นางกาญจนา    
524 ม.1/4 นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวขวัญฤดี   
525 ม.1/5 นางสุภาภรณ์   นายวัชรพงศ์ 
322 ม.1/6 นายพงศ์นรินทร ์  นางสาวสุริยาพร 
543 ม.2/1 นางสาวสุภาณี    นางสาวพัชรี    
544 ม.2/2 นายชัยพิชิต    นางสาวสุพัตรา    
545 ม.2/3 นางล าดวน    นายศิลปานันท์ 
546 ม.2/4 นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ   
547 ม.2/5 นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์   
326 ม.2/6 นางสาวนัยนา    Mr.Philip Dave 
533 ม.3/1 นายพิชัย   นางสาวอ าภา 
534 ม.3/2 นางสาวทาริกา   นางสาวนิรมล    
535 ม.3/3 นางศรีเริญ   นายสุทน 
536 ม.3/4 นายเฉลิมชน    นางสาวจณิสตา 
327 ม.3/5 นางลาวัลย์   นางสาวสุทธิกานต์ 
526 ม.4/1 นายนิพล นางสาววรรณนิชา 
442 ม.4/2 นางสาวอรนุช    นายเดชพนต์ 
443 ม.4/3 นางเสาวนีย์   นางสาวเบญจวรรณ 
444 ม.4/4 นางสาวอ าไพ   นายหนึ่งบุรุษ 
445 ม.4/5 นายณฐพล    
224 ม.5/1 นางสาววรัญญา   นางสาวธิดาทิพย์ 
226 ม.5/2 นางสาวรุจิตา    นางสาวเรณุกา 
421 ม.5/3 นางสาววัชรินทร์    
422 ม.5/4 นางสาวประทุมพร    
542 ม.5/5 นางสาวชลิดา   นางสาวปรียานุช 
548 ม.5/6 นายกฤษฎิ์ชาญ   นางสาวพนิดา 
423 ม.6/1 นายชาญณรงค์   นางสาวบารมี 
424 ม.6/2 นางญาดา   นายนัฐกานต์ 



~ 6 ~ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมกำรคุมสอบ 

   วันพุธ ท่ี  30  พฤศจิกำยน  2565  (คำบที่ 1) 
426 ม.6/3 นายฐานันดร์    

537-8 ม.6/4 นางสาวอัมพร    
ห้องโสตฯ ม.6/5  นายบรรจบ     
ห้องสมุด  ม.6/6 นายเอกดน    

 
 


