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คําสั่งโรงเรียนนานอย
ที่ 034/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบขอสอบกลางระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
…………………………………….
ตามที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ไดกําหนด
สอบโดยใชขอสอบกลาง ระดับ ม.1-2 ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2561 ปการศึกษา 2560 ใน 5 วิชาหลักคือ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมและภาษาอังกฤษ เพื่อใหสถานศึกษายกผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
อยางนอย รอยละ 3 ของแตล ะวิชาและเตรียมความพรอมสอบ O-NET ตอไป และนอกจากนี้ผ ลคะแนน
ขอสอบกลางที่ไดใหนําคิดเปนคะแนนรอยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห ง พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึ กษา ผู อํ านวยการโรงเรี ยนนาน อย จึ งแต งตั้ งครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ทํ าหน าที่ และแต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินการสอบโดยใชขอสอบกลาง ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่วางแผน สั่งการ อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และแกไข
อุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
1. วาที่รอยตรีอดุลย อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2. นายเวธิต
ยะติ
รองประธานกรรมการ
3. นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
5. นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
6. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวณัฎฐญดา วงศสิทธิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการควบคุมหองสอบและจัดหองสอบ มีหนาที่ จัดเตรียมหองสอบ ดูแลความสะอาด จัดโตะ
เกาอี้ จํานวน 5 แถว แถวละ 6 ชุด จํานวน 6 หอง รับแบบทดสอบที่หองวิชาการ ดําเนินการและควบคุม
การสอบ โดยแจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบเพื่อนําสงฝายวิชาการ แกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหวางการสอบ (ตามตารางที่แนบ) ประกอบดวย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. นางแสงดาว
ปญญาวงศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
รองประธานกรรมการ
3. นายนพพล
ตะติ๊บ
กรรมการ
4. นางสาวอุมาวดี
วงศมิตร
กรรมการ
5. นางสาวพัชรี
ปามะ
กรรมการ

-2-

6. นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
7. นางสาวจิรชั ยา
ธุระยศ
กรรมการ
8. นายธราพร
ธุระกิจ
กรรมการ
9. นางสาวอลีนา
ใจคํา
กรรมการ
10. นางมนัสวี
แซจาง
กรรมการ
11. นาวสาวอัญชลี
อิทธิมา
กรรมการ
12. นางสาวณัฎฐญดา วงศสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1. นางมาลา
ทนันไชย
ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ
ใจบุญ
รองประธานกรรมการ
3. นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
4. นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
5. นายธวัช
พรมี
กรรมการ
6. นางสาววรรณี
ปนอาย
กรรมการ
7. นายอนุรักษ
ผาบสระ
กรรมการ
8. นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการ
9. นายศักดิน์ ันท
อายุยืน
กรรมการ
10. นายประทิน
ศิริ
กรรมการ
11. นางสาวพนิดา
วงศวาท
กรรมการ
12. นางสาวปยาพัชร ธนะปด
กรรมการ
13. นางสาววิภาดา
ดาวดาษ
กรรมการ
14. นางสาวอมรรัตน กอชาลี
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการจัดเตรียมขอสอบ มีหนาที่จัดเตรียมขอสอบรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา บรรจุซอง ซองละ 30 ชุด วิชาละ 6 ซองประกอบดวย
4.1. วิชาภาษาไทย
4.1.1.นายประทิน
ศิริ
กรรมการ
4.1.2.นางสาววรุณพร หิรัญกุล
กรรมการ
4.1.3.นางสาวธนภรณ สุธรรมจา
กรรมการ
4.2. วิชาคณิตศาสตร
4.2.1.นายเรืองเดช
ปนอาย
กรรมการ
4.2.2.นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
4.3. วิชาภาษาอังกฤษ
4.3.1.นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
4.3.2.นางสาวอมรรัตน กอชาลี
กรรมการ
4.3.3.นางสาวกัลยกานต จักคํามาละ
กรรมการ
4.4. วิชาวิทยาศาสตร
4.4.1 นางสาวอลีนา
ใจคํา
กรรมการ
4.4.2 นางสาวพนิดา วงศวาท
กรรมการ
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4.5. วิชาสังคมศึกษา
4.5.1. นางสาวปยาพัชร ธนะปด
กรรมการ
4.5.2. นางสาวอัญชลี อิทธิมา
กรรมการ
5. คณะกรรมการตรวจขอสอบ มีหนาที่ ตรวจกระดาษคําตอบนักเรียนในรูปแบบตางๆ ตามรูปแบบของ
ขอสอบ พรอมสงกระดาษคําตอบใหกับคณะกรรมการบักทึกคะแนนตอไป ประกอบดวย
5.1. วิชาภาษาไทย
5.1.1.นางแสงดาว
ปญญาวงศ
กรรมการ
5.1.2.นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
5.1.3.นางสาววรุณพร หิรัญกุล
กรรมการ
5.1.4.นายประทิน
ศิริ
กรรมการ
5.2. วิชาคณิตศาสตร
5.2.1.นายเรืองเดช
ปนอาย
กรรมการ
5.2.2.นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
5.3. วิชาภาษาอังกฤษ
5.3.1.นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
5.3.2.นางสาวอมรรัตน กอชาลี
กรรมการ
5.4. วิชาวิทยาศาสตร
5.4.1 นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
กรรมการ
5.4.2 นางวรรณี
ปนอาย
กรรมการ
5.5. วิชาสังคมศึกษา
5.5.1.นางสาวจิรัชญา ธุระยศ
กรรมการ
5.5.2.นายมนัสวี
แซจาง
กรรมการ
6. คณะกรรมบันทึกคะแนนสอบ มีหนาที่บันทึกคะแนนโดยสามารถดาวโหลดขอมูลไดจาก
www. http://www.nanoi.ac.th/ หัวขอ แบบกรอกคะแนนขอสอบกลาง สงทีฝ่ ายวิชาการหรือทาง
E-mail :sukanda.c1984@gmail.com ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ประกอบดวย
6.1. วิชาภาษาไทย
6.1.1. นางแสงดาว
ปญญาวงศ
กรรมการ
6.1.2. นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
6.1.3. นางสาววรุณพร หิรัญกุล
กรรมการ
6.1.4. นายประทิน
ศิริ
กรรมการ
6.2. วิชาคณิตศาสตร
6.2.1. นางชนิดา
กิติตุย
กรรมการ
6.2.2. นางสาวอรอนงค จบแลว
กรรมการ
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6.3. วิชาภาษาอังกฤษ
6.3.1. นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
6.3.2. นางสาวบุญญารัตน ขมอาวุธ
กรรมการ
6.3.3. นางสาวกัลยกานต จักคํามาละ
กรรมการ
6.3.4. นางสาวยุพิน
แซโซง
กรรมการ
6.4. วิชาวิทยาศาสตร
6.4.1. วาที่รอยตรีมงคล หนูสา
กรรมการ
6.4.2. นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
6.5. วิชาสังคมศึกษา
6.5.1. นางสาวทัตพิชา พลทิพย
กรรมการ
6.5.2.นางสาวสุพัตรา ขัติพันธ
กรรมการ
7. คณะกรรมการประเมินและสรุปผล มีหนาที่ รายงานผลคะแนนสอบสง สพม.37 ภายในวันที่ 2
มีนาคม 2561 ตามเวลาที่กําหนดพรอมสรุปรายงานเปนรูปเลมเสนอผูอํานวยการโรงเรียนประกอบดวย
1. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา
รัตนน้ําหิน
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปภาวดี
หมื่นเต
กรรมการ
4. นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการ
5. นางสาวณัฎฐญดา วงศสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ตอไป
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
วาที่รอยตรี
(อดุลย อะทะยศ)
ผูอํานวยการโรงเรียนนานอย
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ตารางสอบขอสอบกลางมัธยมศึกษาปที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2560
วัน/เดือน/ป
เวลา
จํานวน(นาที)
วิชา
08.30-10.30 น.
120
คณิตศาสตร
10.30-12.00 น.
90
ภาษาอังกฤษ
19 กุมภาพันธ 2561
พัก 60 นาที
13.00-14.30 น.
90
ภาษาไทย
08.30-10.00 น.
90
วิทยาศาสตร
20 กุมภาพันธ 2561
10.00-11.30 น.
90
สังคมศึกษา
รายชื่อคณะกรรมการควบคุมขอสอบกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2560
อาคาร/หองสอบ
ระดับชั้น
กรรมการคุมสอบ
นายอุกฤษฎ ดวงแกวใหม
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
นางสาวจิรัชญา ธุระยศ
นางแสงดาว ปญญาวงศ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2
นางสาววรุณพร หิรัญกุล
นางสาวณัฏฐญดา วงศสิทธิ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3
นางสาวอุมาวดี วงศมติ ร
นางสาวสุพัตรา ลังกาใจ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4
นางสาวอาลีนา ใจคํา
นางสาวพัชรี ปามาะ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5
นายธราพร ธุระกิจ
นายนพพล ตะติ๊บ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/6
นายมนัสวี แซจาง
นางสาวอัญชลี อิทธิมา
นางรวงทอง ธุระยศ
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
นางสาวขวัญพร สุขแสวง
นายศักดินันท อายุยืน
นางสาวอมรรัตน กอชาลี
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
นายชูชาติ ใจบุญ
นายธวัช พรมี
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3
นายประทิน ศิริ
นางวรรณี ปนอาย
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4
นายอนุรักษ ผาบสละ
นางสาวพนิดา วงศวาท
นายกฤษนัส วังสาร
อาคาร 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5
นางสาวปยาพัชร ธนะปด
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อาคาร 4

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6

นางมาลา ทะนันไชย
นางสาววิภาดา ดาวดาษ

