
 
คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  11 /2564 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

------------------------------ 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการวัดผล ประเมินผลของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนจึงได
กําหนดการสอบวัดประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 
ในวันท่ี 2, 4 กุมภาพันธ 2564 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ในวันท่ี 1, 3 กุมภาพันธ 2564 เพ่ือให
การดําเนินการวัดประเมินผลดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก          
ทางราชการ  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.2546 แตงตั้งขาราชการครูเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผล 
ประเมินผลการสอบกลางภาค ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการสอบ 
 1.1 นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางชลดา  สมัครเกษตรการ  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายชัยฤทธ์ิ  สงฉิม   กรรมการ 
 1.4 นางสาวนิดตา อุดมสารี   กรรมการ 
 1.5 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน   กรรมการ 
 1.6 นางสาวชฏินี จูเทศ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี อํานวยความสะดวกในการสอบใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
2. คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
 2.1 คณะกรรมการจัดทําขอสอบ 
  2.1.1) นางชลดา สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 
  2.1.2) นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ  รองประธานกรรมการ 
  2.1.3)  นางสาวอันชุลี คราวจันทรทึก   กรรมการ 
  2.1.4) นางวารี  รอดมา   กรรมการ 
  2.1.5) นางสาวกรชวัล   รุงรัตน   กรรมการ 
  2.1.6) นางสาวพิมพใจ สุวรรณ   กรรมการ 
  2.1.7) นายวานิช         ยาเพ็ชรนอย  กรรมการ 
  2.1.8) นายปราโมทย    พูลเกิด   กรรมการ 
  2.1.9) นายนิลรัตน พ่ึงพา   กรรมการ 
  2.1.10) นางสาวอโนชา เกษกรณ  กรรมการ 
  2.1.11) นางสาวชฏินี จูเทศ   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหนาท่ี ประสานในการจัดทําขอสอบของครูในกลุมสาระการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัด โดยแจงครูประจําวิชาใหจัดเตรียมขอสอบ/เขาชุดขอสอบพรอมท่ีจะนําไปสอบใหทันตาม
กําหนดเวลา 
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 2.2 คณะกรรมการกลางรับตนฉบับขอสอบ อัดสําเนาขอสอบและจัดเตรียมขอสอบ 
  2.2.1) นางชลดา              สมัครเกษตรการ ประธานกรรมการ 
  2.2.2) นางสาวอนุสรา      จงอุดมชัยกิจ  กรรมการ 
  2.2.3) นางสาวอลิสา      เกลียวสีนาค  กรรมการ 
  2.2.4) นางจุรีพร      ผาผอง  กรรมการ 
  2.2.5) นางสาวชฏินี      จูเทศ  กรรมการ 
  ๒.๒.๖) นางสาวศิมาภรณ      อุบัติ  กรรมการ 
  2.2.7) นางสาวสุภาวดี      กุสุโมทย  กรรมการ 
  2.2.8) นายพรเทพ      วงษเกลียวเรียน กรรมการ 
  2.2.9) นางสาวพรสวรรค      พงษแขก  กรรมการ 
  2.2.10) นางสาวจันทนานนท  พูลทอง  กรรมการ 
  2.2.11) นางสาวจิตรทิพย    ใจแสน  กรรมการ 
  2.2.12) นางสาวณัฐภรณ     ชื่นดอนกลอย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี 
 1. ควบคุมการสงตนฉบับขอสอบ การอัดสําเนาขอสอบ การสงขอสอบของครูประจําวิชาใน 
แตละกลุมสาระฯ ตรวจสอบความถูกตองของรายวิชาท่ีจัดสอบใหเปนไปตามตารางสอบ 
 2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการสอบใหพรอม เพ่ือสะดวกในการนําไปใชใน 
การสอบ 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.3 คณะกรรมการรับ-จายขอสอบ  
  2.3.1) นางชลดา      สมัครเกษตรการ ประธานกรรมการ 
   2.3.2) นางจุรีพร      ผาผอง  กรรมการ 
  2.3.3) นางสาวชฏินี      จูเทศ  กรรมการ 
  2.3.4) นางสาวศิมาภรณ      อุบัติ  กรรมการ 
  ๒.๓.5) นางสาวสุภาวดี      กุสุโมทย  กรรมการ 
  2.3.6) นางสาวณัฐภรณ       ชื่นดอนกลอย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี 
 ๑. จัดเตรียมขอสอบและอุปกรณท่ีใชในการสอบมอบใหคณะกรรมการเดินขอสอบ และ รับ-สง
ขอสอบจากคณะกรรมการเดินขอสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละรายวิชาตามตารางสอบ 
 2. ตรวจความเรียบรอยของกระดาษคําตอบและขอสอบใหครบถวนอยูในสภาพเรียบรอยและกรอก
ขอมูลการเขาสอบของนักเรียนลงในแบบบันทึกการรับ-สงขอสอบเพ่ือเปนหลักฐานในการเขาสอบ 
 2.4 คณะกรรมการเดินขอสอบประจําอาคารและกรรมการกํากับหองสอบสํารองประจําอาคาร 
  อาคาร ๑ นางสาวพรสวรรค        พงษแขก 
  อาคาร ๒ นางสาวจิตรทิพย ใจแสน 
  อาคาร 4 นางสาวจันทนานนท     พูลทอง 
  อาคาร ๕ นายพรเทพ         วงษเกลียวเรียน 
 มีหนาท่ี 
 1. รับอุปกรณการเขาชุดขอสอบในการสอบวนัแรกและสงคืนในวันสดุทายของการสอบ  
 2. รับขอสอบในแตละรายวชิาจากคณะกรรมการกลาง รับ-จายขอสอบตามตารางในการสอบกอนเวลาสอบ 
5 นาที และนาํไปสงมอบใหกรรมการกํากับหองสอบ และนําขอสอบสงคืนเมื่อการสอบเสร็จสิน้ในแตละรายวชิา 
 3. เปนกรรมการกํากับหองสอบสํารองในกรณีที่หองสอบนัน้ไมมีกรรมการกํากับหองสอบ 
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3. คณะกรรมการกํากับหองสอบ 
ชั้น/หอง อาคาร (หอง) กรรมการกํากับหองสอบคนท่ี 1 กรรมการกํากับหองสอบคนท่ี 2 
ม.1/1 213 นางสาวขวัญทิพย        วิทยารัตน นางสาวดุริยา              พุมานนท 
ม.1/2 214 นางชนมพิศา      ศาสตรศร ี นายโยธิน                  ศาสตรศรี 
ม.1/3 221 นางยุพิน                  สมสวย นางสาวบุษรา       อาบวารี 
ม.1/4 222 นางสาวอโนชา           เกษกรณ นางบุษยาภรณ            สินนํ้าคํา 
ม.1/5 223 นางสาวณัฐปภัสร      ศรีตะลหฤทัย  นายชินพัฒน       แกวลายคํา 
ม.1/6 224 นางสาวรักษวรา          คชสิทธ์ิ นางสาวศิรินันท           สิมากรณ 
ม.1/7 113 นางสาวเบญจมาศ      เล็กรัตน นายทัศนัย                 ฉันทอภิชัย 
ม.1/8 114 นางสาวอันชุลี      คราวจันทรทึก นางสาวหทัยรัตน         วิสิทธิเขตรกรรม 
ม.1/9 115 นางกาญกนก             ไชยฉิม นางสาวเบญจวรรณ      ธาดาธนบดี 
ม.2/1 432 นายเจรญิพงษ           ชมภูนุช  นางศุภมาศ                พูลจิตร 
ม.2/2 433 นางทัศนีย      เพ่ิมภาค นางสาวปยะดา       แสงมณ ี
ม.2/3 434 นางเกศริน                เพ็ชนะ นางสาวกนกพร           คําลือไชย 
ม.2/4 435 นางสาวพิมพใจ          สุวรรณ  
ม.2/5 436 นายอนิรุทธ               พูนวิวัฒน นางสาวกรชวัล            รุงรัตน 
ม.2/6 441 นางสุนทรา               วิมลพันธ นางสาวหทัยรัตน          โพธ์ิมวง 
ม.2/7 442 นางวารี                  รอดมา นายกิตติชัย                เช่ียวชาญ 
ม.2/8 443 นางสาวเกสร ี      แจมสกุล นางสาววริษา       ทรัพยสําราญ 
ม.2/9 444 นายภูมิศักดิ์              คงจันทร นางสาววิไลพร             วงษมี 
ม.3/1 523 นางสาวสิริพร            พันธุ นางสาวบัณฑติา           โพธ์ิเสือ 
ม.3/2 524 นางสาวกัญญาณัฐ       พงษฐณวัฒน นายวุฒิชัย                  สุวรรณรินทร 
ม.3/3 525 นางสาวชฏินี             จูเทศ นางสาวสุภาวดี             กุสุโมทย 
ม.3/4 526 นางสาวอุไรวรรณ        ศรีกัลยา นางสาวณิชากร            สมนึก 
ม.3/5 527 นายถาวร                 ศรีลาศักดิ ์ นางสาวภารดี              เกิดวาระ 
ม.3/6 528 นางสาวรัตนาภรณ      ดิษฐทอง นางสาวณิชาภา            แยมกุล 
ม.3/7 533 นางสาวอรทัย            บัวรอด นายภราดร                 บัวปอน 
ม.3/8 534 นางสาวธนิดา            ทิพยเสน Ms. Awafeh Brenda Shakie. 
ม.3/9 535 นางสาวอรวรรณ         ธวัชวงษ นางสาววนิดา              ปาทาน 
ม.4/1 432 นางสาวศิริรตัน           อภิญญานุวัฒน นางสาวเขมจริา    อินตระกูล 
ม.4/2 433 นายปริวัตร                ศรสุรินทร นางสาวนริศรา             ตรีสังข 
ม.4/3 434 นายภูวนัย  สาหรายสุวรรณ นางสาวจิตรทิพย          ใจแสน 
ม.4/4 521 นางสาวมัทร ี  โททอง นายวีรชาต ิ  สายวงค 
ม.4/5 522 นายปวงไทย               ประสมพงษ นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ 
ม.4/6 523 นายวิรัตน                  ทรัพยบุญธรรม นายอภิรักษ  กัลพันธุ 
ม.4/7 524 นางสาวทนิษฐา           ช่ืนจิตร นางจรุีพร                   ผาผอง 
ม.5/1 435 นายวานิช                   ยาเพ็ชรนอย นางสาวอนุศรา            พูลคุม 
ม.5/2 436 วาท่ีรอยตรีฉัตรมงคล  โพธ์ิงาม นางสาวนลัทพร           ชํานาญถ่ินเถ่ือน 
ม.5/3 441 นางสาววชิราคณา         เปรมจิตต นางสาวพรสวรรค         พงษแขก 
ม.5/4 525 นายภูวดล  สายสุวรรณ นางสาวอลิสา              เกลียวสีนาค 
ม.5/5 526 นายนิลรตัน               พ่ึงพา นายศุภณัฐ                 วงศกระจาง 
ม.5/6 527 นางสาวอาภาภรณ       พูลกสิวิทย นางสาวอนุสรา            จงอุดมชัยกิจ 
ม.5/7 528 นายชวลิต                  เลากสิกรรม  
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ชั้น/หอง อาคาร (หอง) กรรมการกํากับหองสอบคนท่ี 1 กรรมการกํากับหองสอบคนท่ี 2 
ม.6/1 442 นายสมเกียรต ิ            สําเภารอด นายปราโมทย             พูลเกิด 
ม.6/2 443 นายปยะวัฒน             เฉลิมวุฒิกุล นางสาวอรกาญจณ       โชคสวัสดิวงศ 
ม.6/3 444 นางอดิภา                  ศรีพูล นางสาวมาลินี             เกศธนากร 
ม.6/4 533 นางสาวนพวรรณ         จันทรบาง Mr.Thomas  Mungo Epie. 
ม.6/5 534 นายศุภชัย                 พุมขจร นางสาววิภา               กุมุท 
ม.6/6 535 นายธรณินทร              สิงหวงค นางสาวศิมาภรณ         อุบัติ 

 

          มีหนาท่ี   
1. รับขอสอบและอุปกรณการเขาชุดขอสอบจากคณะกรรมการเดินขอสอบประจําอาคารใน 

แตละหอง ตามตารางการสอบในวันแรกและสงคืนในวันสุดทายของการสอบ 
2. กํากับหองสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูกํากับหองสอบ

และผูเขาสอบ พ.ศ.2548 
3. เรียงกระดาษคําตอบและเขาชุดกระดาษคําตอบใหถูกตองตามเลขท่ีนั่งสอบของนักเรียนจากนอย

ไปหามากและสงมอบใหกรรมการเดินขอสอบ 
 

4. คณะกรรมการจัดหองสอบ 
 4.1 นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง  กรรมการ 
 4.3 นายทองเร่ิม  เหลากสิกิจ  กรรมการ 
 4.4 นายพินิจ  หม่ันเกตุ   กรรมการ 
 4.5 นายพิเชษฐ  อันเตวาสิก  กรรมการ 
 4.6 นายประจวบ แรงเขตกรรม  กรรมการ 
 4.7 นายเกรียงศักดิ์ จีนเหียน   กรรมการ 
 4.8 นายสมบัติ  ดาราแจง  กรรมการ 
 4.9 นายประเสริฐ อยูเกษม   กรรมการ 
 4.10 นายมนูญ  วิชัยดิษฐ  กรรมการ 
 4.11 นางกนกวรรณ โตปยะ   กรรมการ 
 4.12 นางสาวมกรา อุดมเทอดสกุล  กรรมการ 
 4.13 นายภราดร บัวปอน   กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี 
 1. จัดโตะ-เกาอ้ีของนักเรียนใหเพียงพอกับจํานวนท่ีจะตองใชในการสอบ รวมท้ังโตะ-เกาอ้ีของ
กรรมการกํากับหองสอบ 
 2. คอยกํากับดูแล และอํานวยความสะดวกในการใชหองสอบ 
 3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธและดูแลความเรียบรอยท่ัวไป 
 5.1 นายวานิช  ยาเพ็ชรนอย  กรรมการ 
 5.2 นายธรณินทร          สิงหวงค  กรรมการ 
 
 

5 / มีหนาท่ี... 
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 มีหนาท่ี 
 1. ดําเนินการในพิธีเขาแถวหนาเสาธงเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนในการสอบแตละวัน 
 2. ไมอนุญาตใหผูท่ีไมเก่ียวของในการสอบเขามาในโรงเรียนเวนแตมีเหตุอันสมควรตามการพิจารณา 
 3. ดูแลความเรียบรอยภายในโรงเรียนเพ่ือใหการสอบดําเนินไปดวยความราบร่ืน 
 

ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอ 
ทางราชการ หากมีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือท่ีจะไดแกไข
ปญหาใหลุลวงดวยดี 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  26   เดือน มกราคม พ.ศ. 2564    
 
 

 
 

           (นายไพบูลย   เขียนประเสริฐ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
.  
 


