
 
 
 

คาํส่ังโรงเรียนยางชุมน้อยพทิยาคม 
ท่ี …. /2555 

เร่ือง   การแต่งตั้งคณะกรรมการการดาํเนินการสอบวดัผลกลางภาค  
ภาคเรียนท่ี  1   ปีการศึกษา   2555 

-------------------------------------------- 
ดว้ยโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม    จะดาํเนินการวดัผลกลางภาค   ภาคเรียนท่ี   1    

ปีการศึกษา   2555  ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  1,2,3,4,5,6   ระหวา่งวนัท่ี  30  กรกฎาคม   พ.ศ. 2555    ถึงวนัท่ี  1  
สิงหาคม   พ.ศ. 2555    เพื่อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตามระเบียบ วา่ดว้ยการวดัผล
ประเมินผล  พทุธศกัราช 2551   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
1. คณะกรรมการอาํนวยการสอบ 

1.1 นายสาํนวน  เพง็ชยั  ผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นายสถิตย ์ เสาเวียง  รองผูอ้าํนวยการ  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายบุรินทร์  สุดใจ  รองผูอ้าํนวยการ  รองประธานกรรมการ 
1.4 นายเฉลียว  บุษบงก ์  ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.5 นายอุดม  ประสาร  ครูชาํนาญการพเศษ กรรมการ 
1.6 นายอุดม  ยพุิน   ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.7 นายผจญภยั  เคร่ืองจาํปา  ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
1.8  นายถนอม  แกว้แดง  ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 
1. อาํนวยการสอบและควบคุมการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลประเมินผล 

พทุธศกัราช 2551 
2. แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีดาํเนินการสอบ 

2.  คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
2.1 นายบุรินทร์  สุดใจ  รองผูอ้าํนวยการ  ประธานกรรมการ 
2.2  นายถนอม  แกว้แดง  ครูชาํนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
2.3  นางดาวเรือง   ยพุิน  ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4  นางดวงกาญจน์   เคร่ืองจาํปา ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.5  นางสาวพรนภาพรรณ สีหะวงษ ์ ครู คศ.1    กรรมการ 
2.6  นายณรงคศ์กัด์ิ   สีหะวงษ ์ ครู คศ.1   กรรมการ 
2.7  นางราตรี  ชาติดร     ครูผูช่้วย   กรรมการ 
2.8  นางปรัชญพร  ทอ้งธาร  ครูพิเศษ   กรรมการ 
2.9 นายวีระชาติ  ดวงมาลา  ครูพิเศษ   กรรมการ 
2.10  นายนิยม  เหล่าโคตร               ครูชาํนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 



 
หน้าที ่  

1. ดาํเนินการสอบ และควบคุมการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการวดัผลประเมินผลปี 
พทุธศกัราช 2551 

2. จดัเตรียม วสัดุ-อุปกรณ์ ในการดาํเนินการสอบใหพ้ร้อม   
3. แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวา่งท่ีดาํเนินการสอบ 

 
3.คณะกรรมการนิเทศประจําตึก 
    3.1 นายสถิตย ์  เสาเวยีง  รองผูอ้าํนวยการ  นิเทศอาคาร 4  และทัว่ไป 
                 3.2 นายบุรินทร์  สุดใจ  รองผูอ้าํนวยการ  นิเทศอาคาร  1 
     3.3 นายเฉลียว  บุษบงก ์ ครูชาํนาญการพิเศษ          นิเทศอาคาร  2 
     3.4 นายถนอม  แกว้แดง ครูชาํนาญการพิเศษ นิเทศอาคาร  3 
 
หน้าที ่

 นิเทศและกาํกบัการสอบของผูก้าํกบัการสอบ ใหด้าํเนินไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการ 
ปฏิบติัของผูเ้ขา้สอบ พ.ศ. 2551  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการปฏิบติัของผูก้าํกบัการสอบ พ.ศ. 2551 
 
4. คณะกรรมการจัดห้องสอบ 

4.1 นายอุดม  ยพุิน              ครูชาํนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2  นายทองใส  ขนัแขง็              ครูพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

 4.3  นายวจิิตต ์ นาเมือง      นกัการฯ  กรรมการ 
 4.5  นายสนอง  หว้ยจนัทร์       นกัการฯ  กรรมการ 
 4.6  นางโชติกา  จนัอาทร        นกัการฯ  กรรมการ 
 4.7  นายขนัทอง  บุษบงก ์ นกัการฯ  กรรมการ 
 4.8  นายอาํไพ  พิมพท์อง   พนกังานบริการ  กรรมการ 
 4.9  นายดวงแดน  วงเดือน ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที ่

1.  ดาํเนินการจดัหอ้งสอบตามแผนผงัท่ีกาํหนด 
2.  ประสานงานการจดัหอ้งสอบกบัฝ่ายดาํเนินการสอบ 
3.  อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



 
5. คณะกรรมการกาํกบัห้องสอบ 

5.1 นางประเคียร   สีหะวงษ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.2 นางสาวประนอง  โพธิวฒัน์  ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.3 นายประเสริฐ   สายลุน ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.4 นางบุญเลิศ   สายลุน ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.5 นางระพีพรรณ  พรมสาร ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.6 นางเรณู   สีหะวงษ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.7 นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.8 นายอุดม   ประสาร ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.9 นายทองสา   องัคะสี ครูชาํนาญการพิเศษ 

5.10 นางอมัพร  สีหะวงษ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.11 นายอุดม  ยพุนิ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.12 นางศิริจนัทร์  แกว้แดง ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.13 นางชุดาภา    เงาศรี ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.14 วา่ท่ีร.ต.สุวิช   บุษบงก ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.15 นายผจญภยั   เคร่ืองจาํปา ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.16 นายกอ้งหลา้  พรมชา ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.17 นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.18 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.19 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.20 นายทวชียั  ใจพร ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.21 นางณฐพร  ทพัวงศ ์ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.22 นางปวณีา   แสงกลา้ ครูชาํนาญการพิเศษ 
5.23 นางนิธิกานต ์  สีชมภู ครูชาํนาญการ 
5.24 นายสาํรอง  ปักป่ิน ครูชาํนาญการ 
5.25 นายธีรยทุธ   บุษบงค ์ ครูชาํนาญการ 
5.26 นางดุษฎี  ไชยเดชกาํจร ครูชาํนาญการ 
5.27 นายสายนัต ์ ดวงเนตร ครูชาํนาญการ 
5.28 นางธิตยา  สุมาลี ครูชาํนาญการ 
5.29 นางทิพวรรณ   บริสยั ครูชาํนาญการ 
5.30 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์ ครู คศ.1 
5.31 นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์ ครู คศ.1 
5.32 นางสาวอินทร์  สีหะวงษ ์ ครู คศ.1 
5.33 นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ ครู คศ.1 
5.34 นายดวงแดน  วงเดือน ครู คศ.1 



5.35 นายอาคม  กองธรรม ครู คศ.1 
5.36 นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์ ครู คศ.1 
5.37 นางสาวจตุพร  แกว้พวง ครู คศ.1 
5.38 นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์ ครู คศ.1 
5.39 นางสาวธนาวรรณ  สานุสนัต ์ ครู คศ.1 
5.40 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม ครู คศ.1 
5.41 นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม ครู คศ.1 
5.42 นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์ ครูผูช่้วย 
5.43 นายปิยะ  อามาตร ครูผูช่้วย 
5.44 นายประมูล  นามวิชา พนกังานราชการ 
5.45 นางสาวอรทยั  สุราวธุ พนกังานราชการ 
5.46 นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง ครูพิเศษ 
5.47 นายทองใส  ขนัแขง็ ครูพิเศษ 
5.48 นายวิโรจน์   ดวงสูงเนิน ครูพิเศษ 
5.49 นางเฉลิมลาภ  ตะเกียงพล ครูพิเศษ 
5.50 นางสาวนิตยา  สุราวธุ ครูพิเศษ 
5.51 Miss  atia nellydrick   eneke ครูพิเศษ 
5.52 Miss  agbor hedrine enow ครูพิเศษ 

หน้าที ่
1. กาํกบัการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการปฏิบติัของผูก้าํกบั 

การสอบ พ.ศ. 2551 
2. รับขอ้สอบวิชาแรกในแต่ละช่วงของการกบัการสอบ  และส่งขอ้สอบวิชาสุดทา้ยของแต่ละ 

ช่วงการกาํกบัการสอบ ดว้ยตวัเองท่ีหอ้งวชิาการ 
3. จดัเรียง เยบ็ ขอ้สอบ ใหถู้กตอ้งตามลาํดบัเลขท่ี 
4. การกาํกบัการสอบใหเ้ป็นไปตามกาํหนดเวลาโดยเคร่งครัดการเปล่ียนแปลงผูก้าํกบัการสอบ 

อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของรองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ
ดาํเนินการสอบ 

5. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเคร่งครัดใหถู้กตอ้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย 

การปฏิบติัของผูก้าํกบัการสอบ   อยา่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการไดอ้ยา่งเคร่งครัด 
                                        สัง่  ณ  วนัท่ี    20   กรกฎาคม   พ.ศ.  2555 

 
 

 
                                    ( นายสาํนวน  เพง็ชยั ) 

                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนยางชุมนอ้ยพิทยาคม 
 


