คาสั่งโรงเรียนนาน้อย
ที่ 278 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
……………………………………………………….…………….
ด้วยโรงเรียนนาน้อยได้กาหนดให้มีการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่
24 – 28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การสอบเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อยจึงแต่งตั้งครูและบุคลากร ทาหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสอบวัดผลกลางภาค ดังนี้
1. การกาหนดวันสอบวัดผลกลางภาค
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 สอบวันที่ 25 และ 27 ธันวาคม 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 25 และ 28 ธันวาคม 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 สอบวันที่ 24, 26 และ 28 ธันวาคม 2561
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 24, 26 และ 27 ธันวาคม 2561
- รายละเอียดตามตารางกาหนดการสอบแนบท้ายคาสั่งนี้
2. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ ควบคุมและอานวยการให้การสอบกลางภาค เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์
อะทะยศ
ประธานกรรมการ
2) นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
3) นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
4) นางสาวยุวเรศ
วุธนู
กรรมการ
5) ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
กรรมการ
6) นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
7) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
8) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการและเลขานุการ
9) นางอมรรัตน์
กอชาลี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการดาเนินการสอบ
ประธานกรรมการ มีหน้าที่
- มอบหมายหน้าที่และกาหนดผู้ควบคุมประจาห้องสอบตามคาสั่งของทางโรงเรียน
- กากับ ติดตาม ดูแลการควบคุมห้องสอบให้เป็นตามระเบียบการควบคุมห้องสอบอย่างเคร่งครัด

- แก้ไขอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะดาเนินการสอบ
- กรณีมีนักเรียน ขาด – ลา ไม่เข้าสอบ ต้องแจ้งให้ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน – วัดผลทราบ
โดยเร็ว
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการควบคุมห้องสอบในระดับชั้นที่รับผิดชอบส่งงานทะเบียน
- หากประสบปัญหาขาดครูควบคุมห้องสอบและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้บันทึกแจ้ง
ฝ่ายวิชาการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็ว
กรรมการ มีหน้าที่
- ควบคุมการสอบในห้องที่ได้รับมอบหมายตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่ง และปฏิบัติตามระเบียบ
การคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด
3.1 คณะกรรมการประจาห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประกอบด้วย
นางแสงดาว
ปัญญาวงศ์
ประธานกรรมการ
นางสาวน้าเพชร
สิงหราไชย
รองประธาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 4/1
1) นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
2) นางสาววรรณิศา
จินนะ
กรรมการ
3) นางสาวกัลยากานต์
จักคามาละ
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 และ 4/2
1) นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
2) นางชนิดา
กิติตุ้ย
กรรมการ
3) นางสาวอังศุมาลิน
ปาริน
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 4/3
1) นางสาวสุพัตรา
ลังกาใจ
กรรมการ
2) นางสาวพิชญ์ชลิดา
วงศ์สิริบวรกุล
กรรมการ
3) นางสาวพิมลพรรณ
ธิเขียว
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 และ 4/4
1) นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
2) นางสาวณัฎฐ์ญดา
วงศ์สิทธิ์
กรรมการ
3) นางวลัยภรณ์
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ 4/5
1) นายณรงค์
สมศักดิ์
กรรมการ
2) นางสาวพัชรี
ปามะ
กรรมการ
3) นางสาวรัชนีกร
งามขา
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
1) นายชูชาติ
ใจบุญ
กรรมการ
2) นางจิรัชญา
น้อยทรง
กรรมการ

3.2 คณะกรรมการประจาห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ประกอบด้วย
นางมาลา
ทนันไชย
ประธานกรรมการ
นางจันธิรา
วรศรี
รองประธานกรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และ 5/1
1) นางรวงทอง
ธุระยศ
กรรมการ
2) นางสุพัฒตา
โนทะนะ
กรรมการ
3) นางสาวกนิษฐา
รัตน์น้าหิน
กรรมการ
4) นายวัชระ
พรมกามินทร์
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และ 5/2
1) นายเรืองเดช
ปันอ้าย
กรรมการ
2) นางวรรณี
ปันอ้าย
กรรมการ
3) นางสาววณิชชา
สิงห์ขีดบุรี
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 และ 5/3
1) นางสาวจุฑารัตน์
สุรัตน์ตะนันทกุล
กรรมการ
2) นางสาวนิ่มนภา
หลวงปัน
กรรมการ
3) นางสาวโยษิตา
วาทกุลชร
กรรมการ
4) นายธีรดนย์
อินแสง
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 และ 5/4
1) ว่าที่ร้อยตรีนพดล
พรมอ้น
กรรมการ
2) นางสาวบุณณดา
บัณฑิต
กรรมการ
3) นายสมเกียรติ
ไชยทะมาตร์
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 และ 5/5
1) นายสิทธิชัย
ศศิทัตต์
กรรมการ
2) นางแพรวไพลิน
ศศิทัตต์
กรรมการ
3) นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ์
กรรมการ
4) นางสาววิลัยพร
ปัญญา
กรรมการ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ 5/6
1) นางปริยากร
คาส่าง
กรรมการ
2) นายชาติชาย
ทองแดง
กรรมการ
3) นายนพพล
ต๊ะติ๊บ
กรรมการ
3.3 คณะกรรมการประจาห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประกอบด้วย
นางสาวปัทมา
ปิยศทิพย์
ประธานกรรมการ
นางประภัสสร
อัทธยศ
รองประธานกรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และ 6/1
1) ว่าที่ร้อยตรีมงคล
หนูสา
กรรมการ
2) นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการ
3) นายกฤษนัส
วังสาร
กรรมการ
4) นางสาวอรอนงค์
จบแล้ว
กรรมการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 และ 6/2
1) นางวิจิตรตา
2) นายวัชรพล
3) นางสาวเนตรชนก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ 6/3
1) นายบัญชา
2) นายธวัช
3) นางสาวพรชนก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ 6/4
1) นายบุญฤทธิ์
2) นางสุวภา
3) นางสาวมนัสนันท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 และ 6/5
1) นางสาวกัญชลี
2) นายสัจจะ
3) นายปริวัตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และ 6/6
1) นางสาวยุวเรศ
2) นางอรนุช
3) นายณัฐวิทย์
4) นายกฤษฎินทร์

ตาดี
เทพสิทธิ์
เดชนาลักษณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตาดี
พรมี
ขัติวงษ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชาเตียม
เหมภัทรสุวรรณ
สร้อยคาศิริกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เกียรติกิติภัคดิ์
รุณวุฒิ
งามเชย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วุธนู
ขาลพรหม
วงค์เวียน
สีแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

4. คณะกรรมการจัดทาแบบทดสอบ มีหน้าที่
- จัดเตรียมแบบทดสอบเพื่อใช้ในการสอบ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยให้ส่งต้นฉบับข้อสอบให้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจสอบ และนาส่งฝ่ายวิชาการ
- ส่งข้อสอบให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียน - วัดผลจัดเก็บไว้ในตู้ข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภายใน วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ครูประจาวิชา
5. คณะกรรมการประจาศูนย์อานวยการสอบ มีหน้าที่
- จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการสอบให้พร้อมก่อนถึงวันที่ทาการสอบ
- จัดบริการอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้คุมห้องสอบให้เพียงพอ
- นาข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละรายวิชามอบให้เจ้าหน้าที่นาไปส่งที่ห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ 10 นาที
- ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามตารางสอบ
- แจกและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ประธานกรรมการระดับชั้นต่าง ๆ ในข้อ 3
- รับแจ้งการ ขาด – ลา ไม่เข้าสอบของนักเรียน
- รายงานผลการดาเนินการสอบให้ฝ่ายวิชาการ และโรงเรียนทราบ ประกอบด้วย
1) นางอมรรัตน์
กอชาลี
ประธานกรรมการ
2) นางสาวอุมาวดี
วงษ์มิตร
กรรมการ

6. คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ มีหน้าที่
รับ-ส่งข้อสอบจากห้องทะเบียน – วัดผล นาไปส่งให้กรรมการควบคุมห้องสอบแต่ละอาคารก่อนถึงเวลา
สอบ 10 นาที และรับข้อสอบที่สอบเสร็จแล้วมาส่งที่ห้องทะเบียน – วัดผล ประกอบด้วย
1) นายโชติทิวัตน์
ธุระกิจ
ประจาอาคาร 2
2) นายอนุรักษ์
ผาบสละ
ประจาอาคาร 4
3) นายฐิติรัตน์
ศรีพรหม
ประจาอาคารสิริคุณากร
7. คณะกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ มีหน้าที่
ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาน้อย อาเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ประกอบด้วย
1) นายศุภณัฐ
วงศ์สกุล
ประธานกรรมการ
2) นางสาวยุพิน
แซ่โซ้ง
กรรมการ
3) นายปฐมชัย
สิงห์ต๊ะนะ
กรรมการ
8. คณะกรรมการประจาห้องธุรการ วิชาการ และปกครอง มีหน้าที่
ปฏิบัติงานประจาห้องธุรการ วิชาการ และปกครอง ประกอบด้วย
1) นางณธารา
เรืองการินทร์
2) นางขวัญเรือน
ถาเมือง
3) นางพิกุล
เมฆนภา
4) นางสาวขวัญพร
สุขแสวง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยในการสอบ มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในการสอบของนักเรียน
ประกอบด้วย
1) นายกฤษนัส
วังสาร
ประธานกรรมการ
2) นายสิทธิชัย
ศศิทัตต์
กรรมการ
3) นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
4) นายวัชรพล
เทพสิทธิ์
กรรมการ
5) นายปริวัชร
งามเชย
กรรมการ
6) นางปริยากร
คาส่าง
กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ว่าที่ร้อยตรี
(อดุลย์ อะทะยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย

