คำสั่งโรงเรียนสระหลวงพิทยำคม
ที่ ๒๗/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลปลำยภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
---------------------------ตามที่โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมจะดาเนินการประเมินผลปลาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่อเป็นการวัดผลในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ให้ไว้ณวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดาเนินการประเมินผลปลาย
ภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายชุมพล
สุวิเชียร
ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล
ศิวเวทพิกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นายรัชพล
ครุฑหลวง
กรรมการ
๔. นางสาวรัชนี ชูเมือง
กรรมการ
๕. นางนิศารัตน์
ยกให้
กรรมการ
๖. นางสาวศรีนวล ขิระนะ
กรรมการ
๗. นางวิลาสินี
อาพันพงษ์
กรรมการ
๘. นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
กรรมการ
๙. นายภูเบศ
ภวัตพิบูล
กรรมการ
๑๐. นางนพรัตน์
พันธ์กสิกร
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาววัชรี
สายโต
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางลลิตา
เขียวแก้ว
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนา เพื่อให้การดาเนินการของทุกฝ่ายดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรกลำง
๑. นายไพศาล
๒. นางนิศารัตน์
๓. นางสาววัชรี
๔. นางลลิตา
๕. นายเอกภพ
๖. นางสาวสุพรรษา
๗. นายเกียรติศักดิ์
๘. นางสาวสิริกัญญา

ศิวเวทพิกุล
ยกให้
สายโต
เขียวแก้ว
อัสสะวะ
นันทะนานุศิษฎ์
ต๊วนพานิช
สวัสดิ์วงศ์ไชย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๙. นางสาวปริยภัสร์
๑๐. นางสาวภัสตราภรณ์
๑๑. นางสาวเบญวรรณ
๑๒. นางนพรัตน์

พลสงฆ์
ทนทาน
ศรีสงคราม
พันธ์กสิกร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑. รวบรวมและจัดชุดซองข้อสอบ จ่ายและรับข้อสอบ ให้คณะกรรมการคุมสอบตามตารางสอบ
๒. ตรวจทานความเรียบร้อยของซองข้อสอบ เพื่อเตรียมให้ครูผู้สอนเบิกต่อไป
๓. จัดเตรียม – บริการ แบบพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบ
๓. คณะกรรมกำรกำกับห้องสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๑/๑ นายภัทรคุณ
บุญดุฉาว
นางสาวอาทิตตญา ศรีสวัสดิ์
ม.๑/๒ นางวิไล
ปานแสง
นางสาวณัฐวดี
กุตนันท์
ม.๑/๓ นางวิลาสินี
อาพันพงษ์
นางสาววรัญญา
เล็กประเสริฐสุข
ม.๑/๔ นางอารีวรรณ์
แร็พพ์ส
นางพเยาว์
ศรีพงษ์

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๑/๕ นายภีระเมศร์
ประสิทธิเมธี มีช้าง
นางสาวกัลยา
โพธิ์หวี
ม.๑/๖ นางศิริพร
เมืองทอง
นางสาวปาริฉัตร แก้วศักดิ์
ม.๑/๗ นายภิรมย์
จันทรสมบัติ
นางอรกัลยา
จันทรสมบัติ
ม.๑/๘ นางสาวจรรยาลักษณ์ เทียมศร
นางสาวนารีรัตน์
วรศิลป์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้น
๒/๑
๒/๒
๒/๓
๒/๔

กรรมการกากับห้องสอบ
นางกุลิสรา
ครุฑหลวง
นางสาวจริยา
เทียมศร
นางสาวนันทวัน ดิสสงค์
นางนิรันตรี
อาจเอื้อ
นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชน
นายสนิท
ดามินเสก
นางลดาวัลย์
เถาวัลย์
นางพรนภัส
พัฒนถาวร

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๒/๕ นางสมจิตร
กุลพัฒน์สุวรรณ
นางจริยา
ฟักเงิน
ม.๒/๖ นางสุกัญญา
กุสุโมทย์
นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง
ม.๒/๗ นายบูรณากร จันทรวรชาต
นายจักรพันธ์
โพพริก
ม.๒/๘ นางสาวศลิษา ใจจะนะ
นายเอกเทศ
เพ็ชรวิจิตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้น
๓/๑
๓/๒
๓/๓
๓/๔

กรรมการกากับห้องสอบ
นายพัฒนา
เพชรอาไพ
นายชิณ
สละชุ่ม
นางนิศารัตน์
ยกให้
นายทรงยศ
สกุลยา
นางสาวอัมพร
สารวัตร
นางละมัย
ทุ้ยแป
นางสาวเพชร
โตเมศร์
นางสาวรัตนา
พรายเพริด

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๓/๕ นายไพโรจน์
กองกี
นางสาวฉันทนา ชะนะคุณ
ม.๓/๖ นางทิพพร
ประยูรยิ้ม
นางสาวชลทิชา ยศสอน
ม.๓/๗ นางสาวลาใย
ทองใบ
นายไพบูลย์
พละกสิกร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ชั้น
๔/๑
๔/๒
๔/๓

กรรมการกากับห้องสอบ
นายชัยณรงค์
ฉายศรี
นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์
นางสาวกุหลาบ
ภูผ่ ะกา
นางสาวเมวิกา
บุญเชย
นายเศรษฐ์พงศ์
ศรีสารคาม
นายนิติกร
สาเนียงล้า

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๔/๔ นางสาวนภาพร สิงห์รา
นางสาวสุกัญญา หนูทอง
ม.๔/๕ นางแสงอรุณ
เปี่ยมงาม
นายภาณุวัฒน์ กุสุโมทย์
ม.๔/๖ นายจักรพงษ์
ชูเนียม
นางสาวเนตรชนก งามอ่อน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชั้น
๕/๑
๕/๒
๕/๓

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาวละออง
คิมอิ๋ง
นายธวัชชัย
เถื่อนชื่น
นางนพรัตน์
พันธ์กสิกร
นายชยุตพันธุ์
แจ่มโภคนิษฐ์
นางกนกวรรณ
บุญเสรฐ
นางสาวปริณดา
วิเศษผล

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๕/๔ นางสุพรรณี
บุญเปี่ยม
นางชุติรัตน์
แสงสุวรรณ์
ม.๕/๕ นายสัณห์ชัย
สิริปิยานนท์
นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้น
๖/๑
๖/๒
๖/๓

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาววัชรี
สายโต
นายชนาธิป
ศรีสวัสดิ์
นางสมนึก
บุญเปี่ยม
นางอัจฉรา
ตุ้มสุวรรณ
นางสาวอัญชลี
ม่วงแจ่ม
นายรพีพัฒน์
ชูเมือง

ชั้น
กรรมการกากับห้องสอบ
ม.๖/๔ นายภูเบศ
ภวัตพิบูล
นางเครือมาส
คาเขียน
ม.๖/๕ นางสาวศรีนวล ขิระนะ
นายเอกภพ
อัสสะวะ
ม.๖/๖ นายบุญรอด
ชูเมือง
นางลลิตา
เขียวแก้ว

มีหน้าที่
๑. รับซองข้อสอบและกระเป๋าอุปกรณ์สอบจากคณะกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ ณ ห้องวิชาการ ในภาค
เช้า และภาคบ่าย
๒. จัดนักเรียนเข้าห้องสอบและนั่งประจาเลขที่ที่กาหนดให้
๓. แจกข้อสอบและกระดาษคาตอบตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในตารางสอบ
๔. ชี้แจงคาสั่งของแบบข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจคาสั่งอย่างถูกต้อง
๕. พิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบหลังจาก เริ่มสอบแล้ว ๑๕ นาที
๖. กากับการสอบของนักเรียนให้เกิดความเรียบร้อย เป็นไปตามเวลาที่กาหนดไว้ตามตารางสอบ และมิ
ให้เกิดการทุจริตในการสอบกรณีที่นักเรียนทาเสร็จก่อนหมดเวลา ไม่ควรอนุญาตให้ออกจากห้อง
สอบก่อนเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ใช้สอบ หลังจากเริ่มสอบวิชานั้น
๗. เก็บแบบข้อสอบและกระดาษคาตอบ โดยเรียงกระดาษคาตอบตามเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามาก
และชุดกระดาษคาตอบจะต้องประกอบด้วย ใบปะหน้า ใบลงชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ
กระดาษคาตอบ และใบปะหลัง สาหรับนักเรียนที่ขาดสอบให้ใส่กระดาษคาตอบแทรกด้วย พร้อมทั้ง
นับจานวนกระดาษคาตอบและแบบทดสอบให้ครบตามจานวน แล้วรวบรวมใส่ซองส่งคืน
คณะกรรมการกลางเมื่อสอบเสร็จในภาคเช้า และภาคบ่าย
๔. คณะกรรมกำรอัดสำเนำข้อสอบ
๑. นายพัฒนา
เพชรอาไพ
ประธานกรรมการ
๒. นายพงศักดิ์
นาควิจิตร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อัดสาเนาข้อสอบที่ห้องอัดสาเนา และเก็บข้อสอบทุกรายวิชาในที่ปลอดภัยโดยถือเป็น
ความลับของทางราชการ
๕. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
๑. นางแสงอรุณ
เปี่ยมงาม
๒. นางนงนุช
งามอ่อน
๓. นางสาวพรพิมล
สินจู
4. นางสอิ้ง
ทิมทอง
5. นางลลิตา
เขียวแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มบริหารแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในวันสอบ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

(นายชุมพล สุวิเชียร)
ผู้อานวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม

