
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ท่ี 172 / 2558  

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบและคณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนท่ี 1   
        ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
    ………………………………………………. 
 ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดให้มี
การสอบวัดผลปลายภาค ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 14 - 23 
กันยายน 2558  และขอแต่งต้ังให้ข้าราชการครูและนักการภารโรง  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ประสานงาน  ติดตามดูแลและควบคุม  วินิจฉัย  สั่งการให้การ
สอบวัดผลด าเนินไปด้วยดีและเรียบร้อย  แต่งต้ังให้ 

1.1 นายสุขโข  สาเรศ        ผู้อ านวยการ        ประธานกรรมการ 
1.2 นางจุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์  รองผู้อ านวยการ    รองประธาน 
1.3 นางสาวพิมศรัญย์ นาคพังกาญจน์ รองผู้อ านวยการ    รองประธาน 
1.4 นางกัญจนา  สมชาติ   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ           กรรมการ 
1.5 นางวานีดา  ทองปัสโนว์  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการและบริหารบุคคล กรรมการ 
1.6 นายสัญญา  เจริญ       หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นายสุนทร  เพชรชู   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.8 นางจงกล  รจนา   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   กรรมการ 
1.9 นายธีรเทพ  มุกดา   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
1.10 นางนริศา  บุระชัด   หัวหน้างานวัดผล    กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ และครูประจ าวิชา ให้มีหน้าที่ 
 2.1 ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด หรือสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุ
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ลงในข้อสอบ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตรวจทานความถูกต้อง ขีดเส้นค่ัน ตีกรอบให้สวยงาม ข้อสอบ
ทุกรายวิชาต้องพิมพ์เท่านั้น 
 2.2 ส่งต้นฉบับให้หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจทาน ลงชื่อก ากับ ไว้ท่ีส่วนท้ายของข้อสอบ รวบรวมส่งฝ่ายวิชาการ  
(ครูนริศา  บุระชัด) โดยส่งกระดาษข้อสอบ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 แต่ละรายวิชาโปรดระบุจ านวนส าเนาให้
ชัดเจน 
 2.3 รับเอกสารจากห้อง Copy print นับ เย็บ เข้าชุดข้อสอบ บรรจุซองพร้อมกระดาษค าตอบแล้วส่งคณะกรรมการ 
(ครูอรตรี  รอดเจริญ) ภายในวันศุกร์ที่ 11  กันยายน 2558  

3. คณะกรรมกำรกลำง ให้มีหน้าที่ 
3.1 รับ เก็บรักษาข้อสอบไว้ในที่ปลอดภัย 
3.2 จ่ายข้อสอบให้อาจารย์ประจ าวิชา 
3.3 รับ-จ่าย  กระดาษค าตอบข้อสอบให้อาจารย์ประจ าวิชา 



3.4 ควบคุมเวลาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบ พ.ศ. 2548 
(เพ่ิมเติม พ.ศ.2555)    

3.5 จัดครู-อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนห้องสอบที่ไม่มีผู้ควบคุม 
3.6 ประสานงาน 
3.7 สรุปรายงานผล 
คณะกรรมการประกอบด้วย 

 1. นายธีรเทพ  มุกดา   ครู คศ.2   หัวหน้า 
 2. นางกัญจนา  สมชาติ   ครู คศ.3   ผู้ช่วย 
 3. นางอรตรี  รอดเจริญ   ครู คศ.2                     ผู้ช่วย 
          4. นางนริศา   บุระชัด   ครู คศ.2    ผู้ช่วย 
 5. นายสาคร  สมนิล                        พนักงานราชการ            ผู้ช่วย 
 6. นายชญณัฐ  อินยัญญะ                     พนักงานราชการ            ผู้ช่วย  
4. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและอุปกรณ์กำรสอบ มีหน้าที่ เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ พร้อม
จัดเก็บเม่ือการสอบเสร็จสิ้น คณะกรรมการประกอบด้วย 

1. นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์  ครูผู้ช่วย   หัวหน้า 
2. นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครู   ผู้ช่วย 
3. นางสาวเบญจมาศ  ทับแก้ว ครู   ผู้ช่วย 

5. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบต้นฉบับข้อสอบมา Copy print   ตามจ านวนที่ระบุ เก็บ
ต้นฉบับข้อสอบที่อัดส าเนาแล้วไว้ในที่ปลอดภัยแล้วแจ้งครูประจ าวิชาทราบและจ่ายข้อสอบให้ 

คณะกรรรมการประกอบด้วย 
1. นางกัญจนา   สมชาติ  ครู คศ. 3  หัวหน้า 
2. นายธีรเทพ  มุกดา            ครู คศ. 2  ผู้ช่วย 
3. นางวรรณเพ็ญ  ใจโลกา แม่บ้าน   ผู้ช่วย  

6. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วยครูที่ปรึกษาประจ าห้องทุกห้อง ให้มีหน้าที่ควบคุมนักเรียนในห้องนั้น 

ให้มีหน้าที่ 
1. จัดห้องสอบในคาบที่ 9 ของวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 
2. จัดให้มีที่นั่งของผู้ก ากับห้องสอบห้องละ 1 หรือ 2 คน ตามค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ก ากับห้องสอบ  
3. เขียนแผนผังเลขที่นั่งสอบและติดตารางสอบไว้หน้าห้อง ห้องละ 1 ชุด 
4. ปิดประกาศส าเนาระเบียบว่าด้วยผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2555) ไว้ 1 ชุด 

 
7. คณะกรรมกำรผู้ก ำกับห้องสอบ ให้มีหน้าที่ 

1. คุมสอบตามวัน เวลา  ที่ก าหนดไว้ในตารางสอบ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบ พ.ศ. 2548 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2555)  โดยเคร่งครัด 

2. รับอุปกรณ์การสอบและข้อสอบจากคณะกรรมการกลาง 
3. แจก เก็บข้อสอบ กระดาษค าตอบ นับ จัดล าดับเลขที่ เย็บ ลงชื่อในใบปะหน้ากระดาษค าตอบส่ง

กองกลาง 
4. แจ้งเวลาลงมือท าข้อสอบอีก 5 นาที  หมดเวลาสอบ 



5. ก ากับให้นักเรียนดูแลรักษาความสะอาดของห้องสอบ จัดห้องสอบให้เรียบร้อย เพ่ือรองรับการสอบของ
นักเรียนระดับอ่ืนที่มาใช้ห้องสอบในวันถัดไป 
 

คณะกรรมกำรผู้ก ำกับห้องสอบ  ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ชั้น 
ห้อง
สอบ 

15-ก.ย.-58 17-ก.ย.-58 
กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 

ม.1/1 122 ครูปฐมา ครูนวนาท ครูปฐมา ครูนวนาท 

ม.1/2 123 ครูกูอุดม ครูนันทพร ครูกูอุดม ครูนันทพร 
ม.1/3 124 ครูอังคณา ครูนพดล ครูอังคณา ครูนพดล 

ม.1/4 125 ครูปริฉัตร์ ครูกฤติมา ครูปริฉัตร์ ครูกฤติมา 

ม.1/5 126 ครูอมรรัตน์ ครูคณาทิพ  ครูอมรรัตน์ ครูคณาทิพ  
ม.2/1 333 ครูธีรนันท์ ครูอรวล ี ครูธีรนันท์ ครูอรวลี 

ม.2/2 334 ครูวรรษมล ครูกิตติชัย ครูวรรษมล ครูกิตติชัย 

ม.2/3 341 ครูวีรยุทธ ครูนุชนาฏ ครูวีรยุทธ ครูนุชนาฏ 
ม.2/4 342 ครูมานะ ครูพรพณา ครูมานะ ครูพรพณา 

ม.2/5 343 ครูกมลรัตน์ ครูสมศักด์ิ ครูกมลรัตน์ ครูสมศักด์ิ 

ม.3/1 114 ครูสนธยา ครูพีระพงศ์ ครูสนธยา ครูพีระพงศ์ 
ม.3/2 พภ.1 ครูวนิดา นศ.สุดารัตน์ ครูวนิดา นศ.สุดารัตน์ 

ม.3/3 พภ.2 ครูอรณ์สิริ นศ.เบญจรัตน์ ครูอรณ์สิริ นศ.เบญจรัตน์ 

ม.3/4 พภ.3 ครูรัฐนูญ์ นศ.อุมาพร ครูรัฐนูญ์ นศ.อุมาพร 
ม.3/5 พภ.4 ครูธนิษฐา นศ.สุวาณี ครูธนิษฐา นศ.สุวาณี 

 

ชั้น 
ห้อง
สอบ 

21-ก.ย.-58 23-ก.ย.-58 
กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 

ม.1/1 122 ครูวีรยุทธ นศ.อมรรัตน์ ครูกฤติมา ครูนวนาท 

ม.1/2 123 ครูวรรษมล นศ.ทัศนียว์รรณ ครูคณาทิพ ครูจันทรา 

ม.1/3 124 ครูธีรนันท์ นศ.ลักขณา ครูอรวลี ครูเบญจมาศ 

ม.1/4 125 ครูอมรรัตน์ ครูนพดล ครูกิตติชัย ครูสุภัคศร 

ม.1/5 126 ครูสุนทร ครูปริฉัตร ครูพีรพงค์ ครูนงลักษณ์ 
ม.2/1 333 ครูจิตราภรณ์ ครูอังคณา ครูสมศักด์ิ ครูสาวิตรี 

ม.2/2 334 ครูจงกล ครูกูอุดม ครูพรพณา ครูธีระพล 



ม.2/3 341 ครูสัญญา ครูปฐมา ครูนุชนาฎ ครูพัชรภรณ์ 

ม.2/4 342 ครูก่ิงดาว ครูทัศนีย์ ครูธนิษฐา นศ.อมรรัตน์ 
ม.2/5 343 ครูสุภาภรณ์ ครูสุภัคศร ครูรัฐนูญ์ นศ.ทัศนีย์วรรณ 

ม.3/1 114 ครูวานีดา ครูสุภาพร ครูอรณ์สิริ นศ.ลักขณา 

ม.3/2 พภ.1 ครูสุดา ครูพัชราภรณ์ ครูวนิดา นศ.สุวาณี 
ม.3/3 พภ.2 ครูภัทรพร ครูสาวิตรี ครูสนธยา นศ.อุมาพร 

ม.3/4 พภ.3 ครูเรณู ครูธีระพล ครูธิดารัตน์ นศ.เบญจรัตน์ 

ม.3/5 พภ.4 ครูวันชัย ครูนงลักษณ์ ครูนันทพร นศ.สุดารัตน์ 
 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ชั้น 
ห้อง
สอบ 

14-ก.ย.-58 16-ก.ย.-58 18-ก.ย.-58 
กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 กรรมกำร 1 กรรมกำร 2 

ม.4/1 122 ครูวานีดา นศ.อมรรัตน์ ครูวานีดา นศ.อมรรัตน์ ครูมานะ นศ.อมรรัตน์ 

ม.4/2 123 ครูธิดารัตน์ นศ.ทัศนีย์วรรณ ครูธิดารัตน์ นศ.ทัศนีย์วรรณ ครูธิดารัตน์ นศ.ทัศนีย์วรรณ 

ม.4/3 124 ครูทัศนีย์ นศ.ลักขณา ครูทัศนีย์ นศ.ลักขณา ครูสนธยา นศ.ลักขณา 

ม.4/4 125 ครุจงกล นศ.สุวาณี ครุจงกล นศ.สุวาณี ครูวนิดา ครูพัชราภรณ์ 

ม.4/5 126 ครูสัญญา นศ.อุมาพร ครูสัญญา นศ.อุมาพร ครูอรณ์สิริ ครูสาวิตรี 

ม.5/1 พภ.1 ครูจิตราภรณ์ นศ.เบญจรัตน์ ครูจิตราภรณ์ นศ.เบญจรัตน์ ครูรัฐนูญ์ ครูธีระพล 

ม.5/2 พภ.2 ครูสุนทร นศ.สุดารัตน์ ครูสุนทร นศ.สุดารัตน์ ครูธนิษฐา ครูนงลักษณ์ 

ม.5/3 พภ.3 ครูวันชัย ครูพัชราภรณ์ ครูวันชัย ครูพัชราภรณ์ ครูนุชนาฏ ครูสุภัคศร 

ม.5/4 พภ.4 ครูเรณู ครูสาวิตรี ครูเรณู ครูสาวิตรี ครูพรพณา ครูเบญจมาศ 

ม.6/1 333 ครูภัทรพร ครูธีระพล ครูภัทรพร ครูธีระพล ครูสมศักดิ์ ครูจันทรา 

ม.6/2 334 ครูสุดา ครูนงลักษณ์ ครูสุดา ครูนงลักษณ์ ครูพีระพงศ์ ครูนวนาท 

ม.6/3 341 ครูสุภาพร ครูสุภัคศร ครูสุภาพร ครูสุภัคศร ครูกิตติชัย ครูนันทพร 

ม.6/4 342 ครูสุภาภรณ์ ครูเบญจมาศ ครูสุภาภรณ์ ครูเบญจมาศ ครูอรวลี ครุนพดล 

ม.6/5 343 ครูก่ิงดาว ครูจันทรา ครูก่ิงดาว ครูจันทรา ครูคณาทิพ ครูกฤติมา 

 
 
 
 



8. คณะกรรมกำรตรวจกระดำษค ำตอบ และท ำผลสอบและประเมินผลกำรเรียน  ประกอบด้วยครูประจ าวิชา 

ทุกท่านมีหน้าที่ 
 1. ขอรับกระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนน  โดยให้มีร่องรอย  แยกตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ 

 2. ตรวจทานคะแนน 
3. กรอกคะแนนลงในช่องสอบวัดผลปลายภาคใน ปพ.5 ตรวจทานความเรียบร้อย 
4. ตรวจทานผลการเรียนและปพ.5 ในวันที่ 24 กันยายน 2558  
5. ส่งผลการเรียน ห้องละ 2 ชุด/วิชา พร้อมสรุปปะหน้าผลการเรียน 1 ฉบับ ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ      

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2558 
6. ประกาศผลการเรียนและยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1  วันที่ 2 ตุลาคม 2558 
7. ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 อนุมัติผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 
8. ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่  1  และประกาศปิดเรียน ในวันที่  9 ตุลาคม 2558  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความอุตสาหะ สุจริต และเสียสละ เพ่ือให้
เกิดผลดีแก่ทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 
 
                      สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 

 

 
                  (นายสุขโข  สาเรศ) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  


