
 
ค าสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 

ท่ี  ๑๙๓ / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 

--------------------------------------------- 
     ด้วย โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมก าหนดให้มีการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ ระหว่างวันท่ี ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การสอบวัดผลตามระเบียบว่าด้วยการ
วัดผลประเมินผลโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม เป้าหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา  เพื่อให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ (๑) – (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓)       
พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ   

๑.๑ นายนริศ  อัมภรัตน์    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา   ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๑.๓ นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา   ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๑.๔ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๕ นายวิทยา  นิยมพันธ์     ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๑.๖ นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย   ครู ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
๑.๗ นายมานพศกัดิ์  เนตรแก้ว    ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑) อ านวยการดูแลการสอบวัดผลให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการสอบวัดผล 

๒) แก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการวัดผล ประเมินผล 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

๒.๑ นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวลลิตา  กอบมณีย์        ครู     กรรมการ 
๒.๓ นายทศพร  เทพนิมิตร  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ    
๒.๔ นายด ารงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  ครู อัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๕ นายมานพศักด์ิ  เนตรแก้ว  ครู ช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑) ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบทดสอบแต่ละรายวิชา ให้พร้อมตามตาราง 
 ๒) เก็บแบบทดสอบให้ปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 

๓) รับ-ส่ง ข้อสอบ ตามระดับช้ันท่ีรับผิดชอบ ตามตารางในแต่ละห้อง 
๔) ประชาสัมพันธ์การสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้กรรมการก ากับห้องสอบและนักเรียนสอบตรงเวลา 
๕) แจกจ่ายแบบทดสอบคืนอาจารย์ประจ าวิชา หลังสอบเสร็จในแต่ละวิชา  
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 ๖) ประสานงานด าเนินการสอบ ดูแลความเรียบร้อยในการสอบ 
๗) ส ารวจเวลาท่ีใช้สอบ วางแผนตารางสอบให้เหมาะสม 
๘) ควบคุม ดูแล วัดผล ประเมินผล ให้เป็นไปตามตารางสอบ 
๙) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๑๐) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับการสอบให้พร้อม 
๑๑) แจกจ่ายขอ้สอบให้คณะกรรมการก ากับห้องสอบ ก่อนท าการสอบตามตาราง ๑๐ นาที 
๑๒) รักษาเวลาสอบให้เป็นไปตามตารางสอบ 
๑๓) ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 
๓. คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ     
 คณะครูที่สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุกท่าน 
หน้าที่   ๑) ออกข้อสอบและจัดท าแบบทดสอบในรายวิชาท่ีสอน  ให้ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

๒) ส่งแบบทดสอบท่ีสมบูรณ์ให้ครบตามจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าสอบภายในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  
   ท่ีงานวัดผลและประเมินผล   
๓) รับข้อสอบท่ีสอบเสร็จตามตารางสอบ 
๔) ตรวจข้อสอบในรายวิชาท่ีสอน และน าคะแนนกรอกลงใน ปพ.๕ และระบบ SGS 

 
๔. คณะกรรมการฝ่ายอัดส าเนาข้อสอบ 

๔.๑ นายมานพศักด์ิ  เนตรแก้ว  ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายสุชาติ  ศรีภักดิ์   ครู     กรรมการ 
๔.๓ นายทศพร  เทพนิมิตร  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ    
๔.๔ นายด ารงศักดิ์  ศรีสุวรรณ์  ครู อัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑) อัดส าเนาข้อสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบในรายวิชานั้นๆ 
 ๒) ตรวจสอบรายการอัดส าเนาข้อสอบว่าวิชาใดอัดส าเนาเสร็จแล้ว  เพื่อแจ้งให้อาจารย์ประจ าวิชาน าข้อสอบ
ไปเย็บและจัดชุดต่อไป 
 ๓) ก ากับ ติดตาม การอัดส าเนาข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔) จัดเก็บข้อสอบไว้ในท่ีปลอดภัย  และเป็นความลับทางราชการ 
 
๕. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

๕.๑ นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม ครู             ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
๕.๒ นางวเรศ  สาระพิชญ์  ครู ช านาญการ             ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๕.๓ นางสาวชัชญานิช  ปอทอง ครู                ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
๕.๔ นายสุชาติ  ศรีภักดิ์  ครู                   ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ 
๕.๕ นางนันทกา  ดลปัดชา  ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๕.๖ นายอาทร  สกุลมา  ครู ผู้ช่วย           ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๕.๗ นางสาวดาวเรือง  ศรีระษา ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากบัห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๕.๘ นายวีระชัย  แต่งต้ังรัมย์  ครู ผู้ช่วย           ก ากบัห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
 



3 
 

 
๕.๙ นางศุภาวรรณ  จุลทัศน์  ครู ช านาญการพิเศษ            ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓ 
๕.๑๐ นายธีรพงศ์  อินตา  ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๕.๑๑ นางสาวอารดา  สายทอง ครู ผู้ช่วย           ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๕.๑๒ นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ ครู ช านาญการพิเศษ           ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๕.๑๓ นางสาวชลิตา  ศิริกุล  ครู ผู้ช่วย            ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๕.๑๔ นายวิทยา  นิยมพันธ์  ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๕.๑๕ นางเกษร  แสนเพชร  ครู พนักงานราชการ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
๕.๑๖ นางวรนุช  ศรีภา  ครู ช านาญการพิเศษ               ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๕.๑๗ นางสาวอัญญาณี  สายส้ัน ครู ช านาญการพิเศษ              ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๕.๑๘ นายประหยัด  แถลงสุข ครู ช านาญการ           ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓ 
๕.๑๙ นายภานุ  ฮาตะสุ้ย  ครู ช านาญการ           ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๕.๒๐ นางสาวศิระฟ้า  จันทะมุด  ครู            ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๕.๒๑ นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย ครู ช านาญการพิเศษ              ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๕.๒๒ นางสุมาลี  บุญเฮ้า  ครู ผู้ช่วย               ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๕.๒๓ นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม ครู                 ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓ 
๕.๒๔ นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสด์ิ ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๕.๒๕ นายสันติชัย  แจ่มศรี  ครู             ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๕.๒๖ นายวุฒินนัท์  ละยศ ครู            ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๕.๒๗ นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา  ครู ช านาญการพิเศษ          ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 
๕.๒๘ นางศรินชา  เป่ียมอักโข  ครู             ก ากับห้องสอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓ 

หน้าที่ ๑) ก ากับห้องสอบให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบ โดยดูแลอย่างใกล้ชิด หากมี
ปัญหากรณีท่ีมีนักเรียนคนใดไม่เข้าสอบตามก าหนด ให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

๒) รวบรวมกระดาษค าตอบ – แบบทดสอบ  ส่งคืนกรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบในรายวิชาท่ีสอบเสร็จ 
๓) บันทึกการสอบในแบบกรอกให้เรียบร้อย 
๔) ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องก่อนมีการสอบหากมีปัญหาใดๆ ให้ประสานกับกรรมการรับ-ส่ง 

แบบทดสอบ 
 
๖. คณะกรรมการจัดห้องสอบ     

๖.๑ นายอภิชาติ   ประสิทธิชัย ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายประหยัด  แถลงสุข ครู ช านาญการ    กรรมการ 
๖.๓ นายอาทร  สกุลมา  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๖.๔ ครูท่ีปรึกษาแต่ละช้ันเรียน     กรรมการ 

 ๖.๕ นายละออง  สายสิงห์ ช่างไม้ช้ัน ๔   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ก ากับดูแลให้นักเรียนประจ าช้ันจัดเตรียมห้องสอบให้เรียบร้อยก่อนวันสอบโดยใช้ห้องประจ าช้ัน 
นั้นๆ เป็นห้องสอบ จัดเว้นระยะห่างให้เหมาะสมและให้มีโต๊ะท่ีนั่งกรรมการก ากับห้องสอบให้ครบ 
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ให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ หากมี     
ปัญหา อุปสรรคให้รายงานผู้บริหารทราบโดยด่วน 
  

ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลงช่ือ 
                (นายนริศ  อัมภรัตน์)                   
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


