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ค าสั่งโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
ที่      088      / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวัดผลปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 
............................................................... 

 เพ่ือให้การวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-6 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 ,6  มีนาคม  2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บรรลุจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลการเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลสถานศึกษา  โรงเรียน
พังโคนวิทยาคม  พุทธศักราช  2546  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1  นายพนมพันธ์ ไชยเพชร  ประธานกรรมการ 
  1.2  นายประภัทร์ กุดหอม   รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายนิรันดร  เทศประสิทธิ์  กรรมการ 
  1.4  นายศาสตร์  สัตถาผล   กรรมการ 

1.5  นายวีระศักดิ์ ค าแพงอาจ           กรรมการ 
  1.6  นายเกษมสันติ์ ศรีค ามุล   กรรมการ 
  1.7  นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม  กรรมการ 
  1.8  นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่  กรรมการและเลขานุการ 
  1.9  นายภาณุทัต ค าทะเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ อ านวยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง ตามระเบียบการวัดและประเมินผล
สถานศึกษา  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  พุทธศักราช  2546 
 2.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ 
  2.1  ครูประจ าวิชาออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบในรายวิชาที่สอน  ในรายวิชาเดียวกันให้ใช้ข้อสอบ
ชุดเดียวกันหรือหลายชุดสอบก็ได้ 
  2.2  ครูประจ าวิชาจัดท าข้อสอบส าเร็จรูป  ส่งกลุ่มงานวิชาการ  

ม.3 , 4 และ 6   ภายในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560     และ   
ม. 1 , 2 และ 5  ภายในวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560  

  2.3  กรรมการโรเนียวข้อสอบ 
   นางสายสุณีย์ ไชยมาตร 
 มีหน้าที ่ 1. จัดท าโรเนียวข้อสอบให้พอเพียงกับจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ตามรายวิชาที่ครูผู้สอนได้
ระบุไว้  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2560   
  2.  อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.  คณะกรรมการกลาง 
  3.1 นายประภัทร์ กุดหอม   ประธานกรรมการ 
  3.2 นายมหิดล  วงศ์อินทร์อยู่  รองประธานกรรมการ 
  3.3  นาวสาวสุธิดา   ปีคุณ   กรรมการ 
  3.4  นางสาววิภารัตน ์ เสนาผล   กรรมการ 
  3.5  นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม  กรรมการ 
  3.6  นางสาวลภัสรดา กาญบุตร  กรรมการ 

3.7  นางพรภินันท์ วงศก์ลุ่ม    กรรมการ 
3.8  นายธนปกรณ์ ป้องศรี   กรรมการ 
3.9 นางสุพัตรา  สุกัน   กรรมการ 
3.10 นางนิตยา  ปอยเปีย   กรรมการ 
3.11 นางสาววารุณี หงษภ์ู   กรรมการ 
3.12 นางสาวกนกนุช   โคตรชมภู  กรรมการ 
3.13 นายภาณุทัต ค าทะเนตร  กรรมการและเลขานุการ 

  3.14 นายนราธิป  พนันชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   

 1.  จัดเก็บ  รักษา  ควบคุม  เบิกจ่ายข้อสอบ  กระดาษค าตอบ  ระหว่างมีการจัดสอบ 
 2.  จัดหาวัสด-ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบเพียงพอกับจ านวนนักเรียนและห้องเรียน 
 3.  ตรวจสอบและนับกระดาษค าตอบทุกรายวิชาที่สอบให้ตรงกับจ านวนนักเรียนที่สอบ 
 4.  เป็นกรรมการควบคุมหรือประสานแทนกรรมการที่ไม่มาปฏิบัติราชการในวันสอบนั้นๆ 
 5.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
4.  กรรมการควบคุมห้องสอบ 

 4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ใช้อาคาร 1 และอาคาร  4  สอบในวันที่  3 และ 6  มีนาคม  2560   
 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 

ม.1/1 123 นางศิริจันทร์  พิมพ์ปัจฉิม นายพงษ์ศักดิ์  น้อยแสงศรี 

ม.1/2 124 นางวนิดา  เหมะธุลิน นายชาญฤทธิ์  ศรีหานาม 
ม.1/3 125 นางระเบียบ  กิณเรศ นายวรวิทย์ กิณเรศ 

ม.1/4 126 นางเบญญทิพย์  พิสิทธิ์ภักดีกุล นางยุพาภรณ์  ศิริกุล 
ม.1/5 127 นางสาวกัญญารัตน์  สาขามุละ นายชยธร  แสนศิริวัฒนกุล 

ม.1/6 131 นางสาวฌัฐธิดา วิชัย นายบัญชา  สุขะ 

ม.1/7 132 นายพีระ  ค าปัง นางสาคร  พาเสน่ห์ 
ม.1/8 133 นายพีรพัฒน์  แสนนาม นางรุ่งทิพย์  จันทร์อ่อน 

ม.1/9 134 นางอัสราพร  โตพัน  

ม.1/10 135 นายอมรศักดิ์  ศรีวรกุล นางสุนทราพร  ศรีวรกุล 
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ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ ชั้น 

ม.1/EP 413 นางสุกัญญา  สุภาพ Mr.Joel G.Paez Gr. 
 

  
4.2   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ใช้อาคาร 1 และ อาคาร 4 สอบในวันที่  3 และ 6  มีนาคม  2560   

 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 

ม.2/1 136 นางสาวศุภมาตุ  อ้ิมพัฒน์  

ม.2/2 137 นางเสาวนีย์  สีหนาท นายค านวณ  แกว้ค าสอน 
ม.2/3 138 นางสาวพิจิตรา  ทองนู  

ม.2/4 141 นางมณีวรรณ  สุวรรณโน นางศิริพร  สีหนาท 

ม.2/5 142 นางอัญชรี  เวยสาร Mr.Martin Ngimkeng 
ม.2/6 143 นางกาญจนา  รัตนกร นายวิชา  ศรีสร้อย 

ม.2/7 144 นางสาวสุพารัตน์  ค าเพชร  
ม.2/8 145 นางรัตธินาภรณ์  สุวรรณชัยรบ นายกัญจน์พิพัฒน์  วังอุปัดชา 

ม.2/9 425 นางสาวอมรรัตน์  ไสยวิบูลย์ นางอ้อย  คูณหอม 

ม.2/10 426 นางวรพรรณ  ลุนจักร นายค ารณ  อัคพิน 
ม.2/11 427 นางจีราวัฒน์  วิชนา นายเข็มขาติ  วิศรี 

 

 4.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ใชอ้าคาร1 และ อาคาร 4  สอบในวันที่  28 กุมภาพันธ์  –  
      1 มีนาคม  2560 

 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 

ม.3/1 123 นางวนิดา  สิงจานุสงค์  

ม.3/2 124 นางสาวชุลีกร  ค าหล้า  
ม.3/3 125 นางประไพศรี  เขจรสัตย์ นายไพบูลย์  ศรีสร้อย 

ม.3/4 126 นายวิมลศิลป์ เริ่มรักษ์ นางนิ่มอนงค์  เริ่มรักษ์ 

ม.3/5 127 นางอรนุช  สัตถาผล นายพงษ์ศักดิ์  สมผล 
ม.3/6 131 นางสาวภัทราภรณ์  ศรีนุกูล นายประชา  โฮมวงศ์ 

ม.3/7 132 นางสาวนัทธมน  โพธิ์สาวัง Mr.Jeffrey Mariano Edo  

ม.3/8 133 นายภัทรโชติ  ภูหาด ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงศ์ นาโควงศ์ 
ม.3/9 134 นางฉวีวรรณ  กุดหอม  

ม.3/10 135 นายชัยรัตน์  หาญเขมร นางนรี  แสนอุบล 
ม.3/EP 414 นางจ ารูญ  ค าแพงอาจ Mr.Nathan 
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4.4   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ใช้อาคาร 1  และอาคาร 4   
        สอบในวันที่  28  กุมภาพันธ์  –  1  มีนาคม  2560 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 

ม.4/1 122 นางเพ็ญลักษณ์  เต็งวัฒนโชติ  

ม.4/2 415 นางวิภาพรรณ  เทศประสิทธิ์  
ม.4/3 416 นางยงจิตร  สัพโพ  

ม.4/4 417 นางนภาพร  วงศ์ประทุม  

ม.4/5 422 นางศรีสุธา  ราชชมภ ู นายพิเชษฐ์  ไชยเชษฐ์ 
ม.4/6 423 นางสาวสตรีรัตน์  แสงศรี ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ จันทนุช 

ม.4/7 424 นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย นายธวัฒชัย  หอมแพน 
 

4.5   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ใช้อาคาร 1  และอาคาร 4   สอบในวันที่  2 – 3 มีนาคม  2560 
 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 
ม.5/1 121 นายไพรศาล  ดวงผุย นายอัจฉริยะ  สุขเกษม 

ม.5/2 415 นายสายฝน  กุละนาม  

ม.5/3 416 นางพรธิดา  สุขสร้อย นางสาวกฤตติกา  วิภาวิน 
ม.5/4 417 นางสุกันยา  ก าลังฤทธิ์ นายอลันบอล  ธรรมสุข 

ม.5/5 422 นายณัฐฐากร  นิลเขต นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี 
ม.5/6 423 นายบุญล้วน  แก้วก่า นางพุทธซ้อน  แก่วก่า 

ม.5/7 424 นางรัชนี  พิลาวรรณ นายวัลลภ  แก้วปัญญา 

 
4.6   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6  ใช้อาคาร 1  สอบในวันที่  28  กุมภาพันธ์  –  1  มีนาคม  2560 

 

ชั้น ห้องสอบ ครูผู้ควบคุมห้องสอบ 

ม.6/1 136 นางสาวทิวากร  วงษ์เสน  

ม.6/2 137 นางสาวดวงพร  ค าภูแสน นายประการ  อินทรพาณิชย์ 
ม.6/3 138 นางสาวญาณิชศา  ธนจิราพัทร  

ม.6/4 141 นายสิร  ศิริด ารง นายทรงวิทย์  ศรสุราษฎร์ 

ม.6/5 142 นายอนุพันธุ์  พีระธรรม นางอุไรพร  จันลือชัย 
ม.6/6 143 นายวิศาสน์  เต็งวัฒนโชต ิ นางสาวกนกนันท์  นนธิราช 

ม.6/7 144 นางอรวัสน์  มุลมณี นายสฤษธิ์  มุลมณี 

 
มีหน้าที ่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ควบคุมห้องสอบ พ.ศ. 2546 
 
 



5 

 

5. คณะกรรมการประสานงาน 
 1. นายธนปกรณ ์ป้องศรี 
 2.  นายอธิราช  ชิณเทศ 

      ประสานงาน อาคาร 1  
(ระดับชั้น ม.3/1 - 3/10 , ม.4/1) …...………………วันที่  28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2560 

   (ระดับชั้น ม.1/1 - 1/10 , ม.5/1)...........................วันที่ 3 และ 6 มี.ค.  2560 
3. นายนราธิป  พนันชัย 
4. นายภาณุทัต  ค าทะเนตร 

ประสานงาน อาคาร 1  
(ระดับชั้น ม.6/1 - 6/7) .…………….....………………วันที่  28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2560 

   (ระดับชั้น ม.2/1 - 2/8)..........................................วันที่ 3 และ 6 มี.ค.  2560 
5. นายการันต์  ไตรธิเลน 
6. นายอภิวัฒน์   อ่อนสุระทุม      

ประสานงาน อาคาร 4  
(ระดับชั้น ม.3/EP , ม.4/2 – 4/7) .…………….....…วันที่  28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2560 

   (ระดับชั้น ม.1/EP , ม.2/9 - 2/11, ม.5/2 – 5/7)...วันที่ 3 และ 6 มี.ค.  2560 
มีหน้าที ่   รับ-ส่งข้อสอบ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและติดต่อประสานงาน ระหว่างกรรมการกลาง 
กับกรรมการควบคุมห้องสอบ 

 
      ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  

     สั่ง ณ  วันที่  21  ธันวาคม   2559   
 

                              

                                        

        
 

          (นายพนมพันธ์  ไชยเพชร)  
                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 


