
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่34/2563 

           เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยข้อสอบปลำยปี ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2    
                     ปีกำรศึกษำ 2562 

................................................................ 
               ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จัดให้บริกำรเครื่องมือประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วย
ข้อสอบปลำยปี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2  ปีกำรศึกษำ 2562  เพ่ือน ำไปประเมินนักเรียน  และน ำข้อมูล
สำรสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนำนักเรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล  และเป็นข้อมูลในกำร
ก ำหนดนโยบำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 
2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน  ตลอดจนก ำหนดวันเวลำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการสอบ      ประกอบด้วย 
1.1   นำยสันติ  มุกดำสนิท                ประธำนกรรมกำร 
1.2   นำยมำโนช  ครอบครอง              กรรมกำร 

 1.3   นำงสำวสมปอง  พรำมเอก   กรรมกำร 
 1.4   นำยวรพจน์  กรณวงศ์                             กรรมกำร 
 1.5   นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมกำร 

1.6   นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวฒัน์                         กรรมกำร 
1.7   นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์   กรรมกำร 
1.8  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.9  นำงสำวอภันตรี  ฉลอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  อ ำนวยกำรให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
2.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ               ประกอบด้วย 
           2.1  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ           ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
        มีหน้าที ่ ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผล 

กำรสอบแต่ละวันเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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2.2  ฝ่ายกรรมการกลาง   ประกอบด้วย 
 

กรรมการ หน้าที ่
1.  นำยวรพจน์  กรณวงศ์ -   จัดบริกำรน้ ำดื่มแก่กรรมกำรต่ำง ๆ ในวันสอบ 

-   จัดบริกำรเดินข้อสอบที่อำคำร 3 (424 ล พิเศษ)      
    และอำคำร 4 (216 ล/55)   

2.  นำยมำโนช  ครอบครอง 
 

ประสำนงำนและบริกำรกำรสอบท่ีอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
และอำคำร 4 (216 ล/55)   

3.  นำงสำวสำวิตรี  บุญเรือง รักษำเวลำสอบ 
4.  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ 
5.  นำยรัชพล  เที่ยงดี 
6.  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
7.  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์  
8.  นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
9.  นำยธนธรณ์  อำยุยืน 
10.  นำยอธิรำช  สุดประเสริฐ 
11.  นำยจีรศักดิ์  มุ่งหมำยผล 
12.  นำงสำวอชิรญำณ์  หวำนเสนำะ 
13.  นำงสำวณิชำรีย์  ตั้งใจดี 
14.  นำงสำวชำลิณี  น้อยเจริญ 

-  รับ -  จ่ำย และเก็บข้อสอบให้เรียบร้อย ปลอดภัย 
-  เก็บรักษำข้อสอบที่สอบในแต่ละวัน 
-  ตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึกกระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ  
   ที่สอบในแต่ละวัน  

15.  นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ 
16.  นำงสำวณิชำดำ  ปัญจวีณิน 
 

รักษำข้อสอบ  รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพำะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วนัที่ 20 ก.พ. 63 

17.  นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ 
18.  นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 
 

รักษำข้อสอบ รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก 
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 4 (216 ล/55)  
วันที่ 20 ก.พ. 63 

19.  นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ  
20.  นำงสำวสุวรรณำ  ปั้นแตง 
 

รักษำข้อสอบ  รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพำะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วนัที่ 21 ก.พ. 63 

21.  นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ 
22.  นำงมัทนำ  ครอบครอง  

รักษำข้อสอบ รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก 
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 4  (216 ล/55)  
วันที่ 21 ก.พ. 63 

23.  นำยรัชพล  เที่ยงด ี
24.  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
25.  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์ 
26.  นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรสอบ 
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3.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบและตรวจกระดาษค าตอบ        ประกอบด้วย 
           3.1  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ               ประธำนกรรมกำร 

3.2  นำงสำวอภันตรี   ฉลอง              รองประธำนกรรมกำร 
 3.3  นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ              กรรมกำร 

3.4  นำงสำวปัทมำ   ภู่ระหงษ์              กรรมกำร   
3.5  นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย                 กรรมกำร 
3.6  นำงมัทนำ   ครอบครอง          กรรมกำร 
3.7  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว  กรรมกำร 
3.8  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์  กรรมกำร 
3.9  นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ  กรรมกำร 
3.10  นำยรัชพล  เที่ยงดี                       กรรมกำรและเลขำนุกำร  

                  มีหน้าที ่  
1. ด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบโดยใช้ข้อสอบปลำยปีของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีจัดท ำตำมกรอบโครงสร้ำง

ของข้อสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดโดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

2. ด ำเนินกำรตรวจกระดำษค ำตอบให้เรียบร้อยถูกต้องและส่งคะแนนที่งำนวัดผลประเมินผล ภำยใน
วันพุธที่ 26  กุมภำพันธ์  2563    
                       .   
4  ฝ่ายก ากับการสอบ 
             ผู้ก ำกับกำรสอบ  มีหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ก ำกับกำรสอบ 
 

     อาคาร 3   (อาคาร 424 ล พิเศษ)  สอบวันที่ 20-21 ก.พ. 63 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.2/1 (342) นำงสำววิลำวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 

นำงสำวอัจฉรำ  ค ำเลิศ 
ม.2/2 (343) นำงสำวจิรนันท์  ชั้นชำต ิ

ม.2/3 (344) นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส 
นำงอรวรรณ  นธีนำม 

ม.2/4 (345) นำยกฤษฎำ  นำหมื่น 
ม.2/5 (346) นำยศรำยุทธ  อินทะศรี 

นำงสำววิภำพร  ศรีค ำเวียง 
ม.2/6 (347) นำงสำวรุ่งนภำ  ดอนเงิน 
ม.2/7 (332) นำยณัฐพล  บุญสละ 

นำงกุลธิดำ  ถินกลั่น 
ม.2/8 (333) นำงฉัตรกมล  ศิริคช 
ม.2/9 (334) นำงบุญญำรัศมิ์  จันทคำม 

นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 
ม.2/10 (335) นำยนิกร  คงอินทร์ 
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                อาคาร 4   (อาคาร 216 ล/55)  สอบวันที่ 20-21 ก.พ. 63 
 
 
 
               
 
 
 
 
              
 
 
 
 
         หมายเหต ุ    1. ผู้ก ากับการสอบ อาคาร 3 ชั้นที่ 3, 4  เบิกข้อสอบที่ใช้สอบได้ที่ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  
                          2. ผู้ก ากับการสอบ อาคาร 4 เบิกข้อสอบท่ีใช้สอบได้ที่  ห้องพักครู MEP 
 
          หน้าที่ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 

1. ช่วยเหลือผู้ก ำกับกำรสอบแจก-เก็บข้อสอบ  กระดำษค ำตอบ  ควบคุมห้องสอบและด ำเนินกำรสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง 

2. ประสำนงำนกับครูประจ ำวิชำในกรณีข้อสอบมีปัญหำ 
3. เบิกข้อสอบจำกกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบในอำคำรเรียนน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบ 

                ที่สอบเสร็จแล้วส่งที่กรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบในอำคำรเรียนนั้นๆ 
4. เบิกและส่งคืนอุปกรณ์กำรสอบเมื่อสอบเสร็จที่ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 
5.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
         5.1  นำยวรพจน์  กรณวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
         5.2  นำยธนิต  มัชฌิมำ กรรมกำร 
         5.3  นักกำรภำรโรง กรรมกำร 
         มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดห้องสอบที่อำคำร  3  จ ำนวน  10  ห้องสอบ,   อำคำร 4  จ ำนวน  10  ห้องสอบ   
ตำมท่ีก ำหนดในแผนผังแสดงห้องสอบ 
 
6.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
        6.1  นำยนคร  สร้อยสนธิ์ ประธำนกรรมกำร 
        6.2  นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ กรรมกำร  
        มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรถ่ำยรูปนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 2  ที่สอบอำคำร 3  จ ำนวน  10  ห้องสอบ,    
อำคำร 4  จ ำนวน  10  ห้องสอบ ตำมท่ีก ำหนดในแผนผังแสดงห้องสอบ 
  
 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.1/1 (437) นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง 

นำงสำวอภันตรี  ฉลอง 
ม.1/2 (436) นำงสำวนันทพร  บุญประถม 

ม.1/3 (435) นำงสำวชนิดำ  รื่นรมย์ 
นำงศศธร  ทองจันทร์ 

ม.1/4 (434) นำยธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ 
ม.1/5 (433) นำงสำวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล 

นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม 
ม.1/6 (432) นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 
ม.1/7 (427) นำงสำวสุปรียำ  อินองกำร 

นำงสำวสรำลี  งำมดี 
ม.1/8 (426) นำงชบำ  เมืองค ำ 
ม.1/9 (425) นำงจุฑำ  ประกอบกิจ 

นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม 
ม.1/10 (424) นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคณุ 
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7.  วันสอบ 
 สอบวันที่   20-21   กุมภำพันธ์   2563  
 
8.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ระเบียบวินัย และความปลอดภัย 
          1.  นำยค ำนวน     วงศ์จันทร์            ประธำนกรรมกำร 
          2.  นำยก้องเกียรติ  ทองอ้น                               กรรมกำร 
          3.  นำยสมนึก      โสมล              กรรมกำร 
 4.  นำยชลิต  เสนำะสันต์     กรรมกำร 
          มีหน้าที่  ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และปลอดภัย 
 
9.  ตารางสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปี ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1,2 ปีการศึกษา 2562             
 

วันที่ 09.00-11.00 น. 

พัก
กล

ำง
วัน

 

13.00-14.30 น. 14.40-16.30 น. 
20 กุมภำพันธ์ 2563 วิทยำศำสตร์ 

(120 นำที) 
ภำษำไทย 
(90 นำที) 

ตรวจสอบข้อสอบ 

21 กุมภำพันธ์ 2563 09.00-10.30 น. 10.40-12.10 น. 13.00-16.30 น. 
คณิตศำสตร์ 
(90 นำที) 

ภำษำอังกฤษ 
(90 นำที) 

ตรวจสอบข้อสอบ 

 
 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย  ด้วยควำมวิริยะ เสียสละ  อย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่   11   เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563                                                                         
    

 
 

                                                      (นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
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แผนผังแสดงห้องสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบปลายปี  ปีการศึกษา  2562   
                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18             ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 2    
 
            
                                                                                                                            N 
           อาคาร  3   (424  ล  พิเศษ)    
                               
ห้อง 

 
 

น้ า 
 
 

หญิง 

ห้อง
จริยธรรม 

2/1 
(342) 

2/2 
(343) 

2/3 
(344) 

2/4 
(345) 

2/5 
(346) 

2/6 
(347) 

ห้องสาระ
สังคมฯ 

ห้อง 
 
 

น้ า 
 
 

ชาย 

ห้องสาระ
ภาษาไทย 

2/7 
 (332) 

2/8 
(333) 

2/9 
(334) 

2/10 
(335) 

(336)  (337)  (338) 

 (321)  (322) ห้อง   ICT  (326)  (327) 
ห้องสาระ 

คณิตศาสตร ์
ห้องส านักงาน 

 
 
           อาคาร 4 (216 ล/55)  
     

(438) 
1/1 

 (437) 
1/2 

(436) 
1/3 

(435) 
1/4 

 (434) 
1/5 

(433) 
1/6 

(432) 
(431) 

(428) 
1/7 

 (427) 
1/8 

(426) 
1/9 

(425) 
1/10  
(424) 

(423) (422) (421) 

ห้องพักครู 
MEP 

 
ห้องสาระ

ต่างประเทศ 
       
 


