
๑ 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ที่    ๓๔๘    / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

        
   ด้วยกลุ่มบริหำรวิชำกำรได้ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดผลประเมินผลกลำงภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ในวันที่ ๙ – ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓  เพ่ือให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย  
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๕๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก  ประสำนงำน  ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสอบ  ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยอมร  อ่อนสี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยสุนทร          มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔ นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร   
๑.๕ นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน กรรมกำร   
๑.๖ นำงวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวสุกัญญำ  แดงเรือง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
๑.๘ นำงพัชรำภรณ์       วรบตุร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๑.๙ นำยเอกชัย  สุริเย  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล กรรมกำรและ 
         เลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมกำรกลำง มีหน้ำที่จัดส่ง -  รับเก็บข้อสอบทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำยให้กับคณะกรรมกำรคุมสอบ 
ด้วยและควบคุมกำรสอบแทนในกรณีคณะกรรมกำรคุมสอบห้องใดไม่สำมำรถคุมสอบได้ ประกอบ 

๒.๑ นำยเอกชัย  สุริเย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำยสุนทร  มนตรี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๓ นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๔ นำยกฤษดำ            ดีหมี   นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   
๒.๕ นำยก่อเกียรติ         กันมำ   นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   
๒.๖ นำยพุฒิพงษ์          อ่อนเขียว          นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
๒.๗ นำงสำวปสัสร แสนเมืองใจ นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน            กรรมกำร 

 ๒.๘ นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย              กรรมกำรและ  
                                                                                                         เลขำนุกำร 
 
 

 



๒ 

 

๓. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ  มีหน้ำที่อัดส ำเนำข้อสอบให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนในแต่ละรำยวิชำ 
ประกอบด้วย 
 
 ๓.1   นายเอกชัย    สุริเย     ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
 ๓.2   นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครชู ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๓.3   นางกาญจนา    จันทร์บุญนาค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
 ๓.4   นายวัลลภ  มานักฆ้อง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๓.5   นางสาวรติการ ปันทา  คร ู   กรรมกำร  
 ๓.6   นางสาววาสิน ี รอดสัมฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 
 ๓.7   นางสาววิลาสิน ี สุวรรณศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 
 ๓.8   นายพุฒิพงษ์ อ่อนเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 
 ๓.9   นางสาวสุฎารัตน์    สมภาร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 

๓.๑๐   นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและ 
                                                                                              เลขำนุกำร 
 
๔. คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้ำที่รับข้อสอบจำกคณะกรรมกำรกลำงและส่งคืนคณะกรรมกำรกลำง ควบคุม
กำรสอบในห้องที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และปฏิบัติตำมระเบียบของกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
ประกอบด้วย 
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๑ 

๑. นำงทิพย์วรรณ        คงเนตร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๑ 
๒. นำงสำวณัฐณิชำ      แก้วพ่ึง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๑ 
๓. นำงสำวดวงเดือน    ทองจีน  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๒ 
๔. นำยพินิจ              วัฒนบุตร   ครูช ำนำญกำร            กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๒ 
๕. นำยวัลลภ             มำนกัฆ้อง  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๓ 
๖. นำงสำวธรำภรณ์      ศิร ิ  ครู ผู้ช่วย                     กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๓ 
๗. นำงลักษณำ            เหลำ่อินทร์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๔ 
๘. นำงสำวอัจจิมำ        บุษดำจันทร์       นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๔ 
๙. นำงธนภัทร         สร้อยเพ็ช   ครูช ำนำญกำร            กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๕ 
๑๐. นำงอุทัยวรรณ      ภู่ประดิษฐ์ คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๑.๕ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
๑. นำงสำวเกษฎำ        โยธนิ              ครู ผู้ช่วย           กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๑ 
๒. นางสาวสุฎารัตน์      สมภาร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๑ 
๓. นำยพิเชฐ             พรมอ้ำย  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๒ 
๔. นำงสำวพนิดำ         นิลด ี  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๒ 
๕. นำงอุษำ                คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๓ 



๓ 

 

๖. นำงสำวกฤษติยำภรณ์ ไชยวรรณ์ นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๓ 
๗. นำงมัณฑนำ           ศรีค ำภำ            ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๔ 
๘. นำยอโนทัย            เจรญิยิ่ง        ครู อัตรำจ้ำง               กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๔ 
๙. นำงลออ            เตียวตระกูล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๕ 
๑๐. นำงกำญจนำ        จันทร์บุญนำค ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๒.๕ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๑. นำยเสนำะ        แก้วคุ้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๑ 
๒. นำงสำวเบญจรัตน์ บุญลือ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๑ 
๓. นำยจิรวัฒน ์           บุญโปร่ง  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๒ 
๔. นำงสำวธัญญำลักษณ์ เทพสุวรรณ์ คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๒ 
๕. นำงพจมำน            สุป ิ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๓ 
๖. นำยเมธชนัน           ครุธเกตุ            นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๓ 

 ๗. นำยชุติพนธ ์          ไชยเวช  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๔ 
๘. นำยยศวริศ             มำนักฆ้อง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๔ 
๙. นำงประนอม          วิชัยดิษฐ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๕ 
๑๐. นำยสุขสรรค์         ทัดทอง  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๓.๕ 

 
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๔ 

๑. นำงอรอุมำ  บุญโปร่ง  คร ู              กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๑ 
๒. นำงสำววำสิน ี          รอดสัมฤทธิ์ นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๑ 
๓. ว่ำที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๒ 
๔. นำงเสำวนีย ์           ปรีชำนนท ์ คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๒ 
๕. นำงชมนภัส           จั่นฤทธิ ์           ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๓ 
๖. นำยปวีร์ปรัชญ ์ ปู่ซึ้ง  คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๓ 
๗. นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๔ 
๘. นำยจีรพันธ์              เนำวโชต ิ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๔ 
๙. นำงสอยดำว            สุทธ ิ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๕ 
๑๐. นำงสำวพจนนำฏ     บุญยงค์  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๔.๕ 

 
ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๕ 

๑. นำงเรืองไรสิริ   กลัดปรี  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๑ 
๒. นำงรติกำร  กำระเกตุ คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๑ 
๓. นำยศักดิ์ศรี           กลัดปร ี  ครูช ำนำญกำร            กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๒ 
๔. นำงสำวพรพิมล        เลิศปรีชำกมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๒ 
๕. นำงชมนำด            โฆษิตคณิน คร ู   กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๓ 



๔ 

 

๖. นำงสำววิลำสิน ี สุวรรณศรี นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๓ 
๗. นำยศักดิ์ชัย           ศิริวรรณ   ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๔ 
๘. นำงสำวกุลประภัสสร์ วงศใ์หญ่           ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๔ 
๙. นำงวรนุช   ทองเพชร ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๕ 
๑๐.นำงวีณำ  ชิณวงค ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๕.๕ 

ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
๑. นำงสำวพัชร ี            เกิดด ี  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๑ 
๒. นำงสำวรัตติกำล ตันมิ่ง           ครูช ำนำญกำร           กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๑ 
๓. นำงมัณฑนำ            นำคยิ้ม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๒ 
๔. นำงสำวสุกัญญำ แดงเรือง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๒ 
๕. นำงกรเกล้ำ           มนตร ี  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๓ 
๖. นำยพรอนันต์           ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร           กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๓ 
๗. นำงสำวจุฑำมณี คชสำร  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๔ 
๘. นำงสำววรรณิษำ       สีโถ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๔ 
๙. นำยอมรพันธุ์           ช่ำงน้อย           ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๕ 
๑๐.นำงสำวพัชริยำ       จ ำปำอ่อน นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๕ 
๑๑. นำยอำทิตย์           ตันติวงศ ์ ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๖ 
๑๒. นำงสำวศุภนิดำ  ดวงประสิทธิ์      นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน กรรมกำรคุมสอบ ม.๖.๖ 

  
ทั้งนี้ให้ผู้ที่รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำร

ต่อไป 
 
          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   2๗   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                   
           
   สั่ง ณ วันที่   2๗   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒          
 
 
          


