
๑ 
 

 

 

             ค าส่ังโรงเรียนนาข่าวทิยาคม 
              ที ่ ๒๐๖  / ๒๕๕๘   

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบและก ากบัห้องสอบปลายภาค  
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ ๑  – ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๖ 

------------------------------------------------ 
ดว้ยโรงเรียนนาข่าวทิยาคม ก าหนดใหมี้การสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ – ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖  ในระหวา่งวนัท่ี  ๕ –๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
ระเบียบงานวดัผลและประเมินผลของโรงเรียนนาข่าวทิยาคม  เพื่อใหก้ารด าเนินการสอบเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดงัน้ี 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าทีใ่ห้ค  าปรึกษาตลอดจนอ านวยการสอบใหด้ าเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อยประกอบดว้ย 
  ๑.๑ นายคมณ์  แคนสุข  ผูอ้  านวยการ            ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายเฉลิม  รัทยาย              รองผูอ้  านวยการฝ่ายปกครอง    รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายธีระพนัธ์  หนัทยงุ           รองผูอ้  านวยการฝ่ายธุรการ        กรรมการ 
  ๑.๔ นายบุญทนั  โสมูล  รก.รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริการ  กรรมการ 
  ๑.๕ นายวรีะ   ภวภูตานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.  คณะกรรมการออกข้อสอบ มีหน้าที ่ออกขอ้สอบ ส่งท าส าเนา  จดัชุดขอ้สอบให้เพียงพอกบั
จ านวนนกัเรียน ส่งขอ้สอบท่ีเสร็จสมบูรณ์ส่งฝ่ายเก็บขอ้สอบ ภายในวนัที ่ ๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
ประกอบดว้ย  
  ๒.๑ ครูประจ าวชิาทุกรายวชิา    ทุกระดบัชั้น 
 ๓.  คณะกรรมการโรเนียว / ท าส าเนา ข้อสอบ มีหน้าทีโ่รเนียวขอ้สอบและเก็บรักษาขอ้สอบใหอ้ยู่
ในสภาพดีก่อนท่ีจะส่งมอบใหค้รูประจ าวชิา  ประกอบดว้ย 
  ๓.๑  นายวรีะ   ภวภูตานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ      ประธานกรรมการ 
              ๓.๒ นายอานนท ์ ตาลจรัส            ครูคศ. ๑                          รองประธานกรรมการ 

๓.๓  นายธวชัชยั  พิณะพงษ ์         ผูช่้วยครู                           กรรมการ 
๓.๔ นายเกรียงไกร  แทบทาม   พนกังานสนบัสนุนฯ           กรรมการ   
๓.๕ นายยงยทุธ  สรรพสอน         ผูช่้วยครู                                     กรรมการและเลขานุการ 
 



๒ 
 

                ๔. คณะกรรมการจัดเกบ็ข้อสอบ  มีหน้าทีล่งทะเบียนและเก็บรักษาขอ้สอบใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
ท่ีจะใชใ้นการสอบ ประกอบดว้ย 

๔.๑ นางวารุณี   หอมหวล              ครูคศ.๓                  ประธานกรรมการ 
              ๔.๒ นางนิภา   ปะมา                    ครูคศ. ๒      รองประธานกรรมการ 
                          ๔.๓ นางฐิติรัตน์    พรอินทร์      ครูคศ. ๑      กรรมการ 
                          ๔.๔ นางสาวสาวติรี  เน่ืองมหา      ครูคศ. ๑                   กรรมการ 
                          ๔.๕ นางพรทว ี สุวรรณมิตร          ครูคศ.๑                   กรรมการ 
                          ๔.๖ นางศรัญญา  บุตรวงษ ์            ครูคศ.๓                  กรรมการและเลขานุการ 
                          ๔.๗ นางสุนิสา  หอมดวง               ครูผูช่้วย                   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
                          ๔.๘นางสาววรรษิตา   ชนะบุญ  ผูช่้วยครู     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 ๕.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ มีหน้าที ่จดัเตรียมขอ้สอบและอุปกรณ์ส าหรับเยบ็ขอ้สอบให้
พร้อมท่ีจะมอบฝ่ายประสานงานและลงทะเบียนรับขอ้สอบคืนเพื่อส่งมอบอาจารยป์ระจ าวชิาต่อไป 
  ๕.๑  นายวรีะ   ภวภูตานนท ์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ      ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางวารุณี   หอมหวล           ครูคศ.๓                                      รองประธานกรรมการ 

๕.๓ วา่ท่ีร.ต.สมชาย  สิทธิวงษ ์ ครูคศ.๓              กรรมการ  
๕.๔ นางนิภา   ปะมา   ครูคศ.๒                        กรรมการ 
๕.๕ นางสาวพชัรี  บุญค ้า  ครูคศ.๒            กรรมการ 
๕.๖ นางฐิติรัตน์  พรอินทร์            ครูคศ. ๑           กรรมการ 
๕.๗  นายคมเพชร  โนแกว้            ครูคศ. ๑            กรรมการ 

   ๕.๘  นายอานนท ์ ตาลจรัส           ครูคศ. ๑             กรรมการ 
๕.๙ นางพรทว ี สุวรรณมิตร          ครูคศ. ๑                                    กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวสาวติรี  เน่ืองมหา    ครูคศ.๑                                     กรรมการ 
๕.๑๑ นายยงยทุธ   สรรพสอน       ผูช่้วยครู                                    กรรมการ 
๕.๑๒นายนายกอ้งเกียรติ  ใจเยน็   ผูช่้วยครู                         กรรมการ 
๕.๑๓นายธวชัชยั  พิณะพงษ ์        ผูช่้วยครู                                  กรรมการ 

                          ๕.๑๔ นางศรัญญา    บุตรวงษ ์  ครูคศ.๓                                   กรรมการและเลขานุการ 
               ๕.๑๕ นางสุนิสา  หอมดวง   ครูผูช่้วย                          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
                          ๕.๑๖ นางสาววรรษิตา  ชนะบุญ  ผูช่้วยครู                          กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ          
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               ๖. คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าทีป่ระสานงานฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และน าขอ้สอบส่ง
คณะกรรมการคุมสอบพร้อมทั้งน าขอ้สอบท่ีสอบเสร็จเรียบร้อยกระดาษค าตอบและอุปกรณ์เสร็จส่งคืน
คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

๖.๑ นางวารุณี  หอมหวล           ครูคศ.๓                  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายอานนท ์ ตาลจรัส        ครูคศ.๑                    กรรมการประสานงานอาคาร ๒ 
๖.๓  นายยงยทุธ สรรพสอน      ผูช่้วยครู                   กรรมการประสานงานอาคาร ๑ 
๖.๔ นายธวชัชยั  พิณะพงษ ์      ผูช่้วยครู                   กรรมการประสานงานอาคาร ๓ 
๖.๖  นางศรัญญา  บุตรวงษ ์       ครูคศ.๓                    กรรมการและเลขานุการ 

                           ๖.๗ นางสุนิสา  หอมดวง           ครูผูช่้วย                    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๗..  คณะกรรมการก ากบัห้องสอบ มีหน้าที่ 

๗.๑  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดว้ยการก ากบัหอ้งสอบพ.ศ.๒๕๔๘ 
  ๗.๒  หากขอ้สอบมีปัญหาใหรี้บรายงานคณะกรรมการอ านวยการโดยด่วน  

๗.๓  ตรวจนบัและเยบ็กระดาษค าตอบใหถู้กตอ้งครบถว้น 
   

ให้ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่   เสียสละ  และปฏิบติัตามระเบียบของทาง
ราชการอยา่งเคร่งครัด เตม็ก าลงัความสามารถ เพื่อก่อใหเ้กิดผลดีแก่ทางราชการ  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

  สั่ง  ณ  วนัท่ี    ๒๕  กนัยายน   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

 

 
           ลงช่ือ 
               (นายคมณ์  แคนสุข ) 
                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาข่าวทิยาคม 
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รายช่ือคณะกรรมการก ากบัห้องสอบปลายภาคเรียน  ๑ / ๒๕๕๘ 
 
ท่ี ช่ือ-สกุล ๕ ต.ค ๕๘ ๖ ต.ค ๕๘  ๗ ต.ค ๕๘ หมายเหตุ 
๑. นางอรวรรณ  ประเกาทนั ๑/๑ ๑/๒ ๑/๓  
๒. นายธนชั  นนทค าจนัทร์ ๑/๒ ๑/๓ ๑/๔  
๓. นางสาวสาวติรี  เน่ืองมหา ๑/๒ ๑/๓ ๓/๑  
๔. นายสุข  ภูมิเขตร์ ๑/๓ ๑/๔ ๑/๑  
๕. นางวไิลพร  ภูมิเขตร์ ๑/๓ ๓/๔ ๑/๑  
๖. นางนิภา  ปะมา ๑/๔ ๑/๑ ๑/๒  
๗. นายรังสรรค ์ อปัมาเก ๑/๔ ๑/๑ ๑/๒  
๘. นางสาวพชัรี  บุญค ้า ๒/๑ ๒/๒ ๒/๓  
๙. นางสาวประนอม  พุฒศรี ๒/๑ ๒/๒ ๒/๓  
๑๐. นางสุพชัฌา  วลิาจนัทร์ ๒/๒ ๒/๓ ๒/๔  
๑๑. นายคมเพชร  โนแกว้ ๒/๒ ๒/๓ ๒/๔  
๑๒. นายชานนท ์ ทิพยชาติ ๑/๑ ๑/๒ ๓/๓  
๑๓. นางณฐันนัท ์ จนัทะไทย ๒/๓ ๒/๔ ๒/๑  
๑๔. นางสาวยวุะลี   จ าปีหอม ๒/๓ ๒/๔ ๒/๑  
๑๕. นางยพุิน  ญาตินิยม ๒/๔ ๒/๑ ๒/๒  
๑๖. นายเกียรติศกัด์ิ  วนัลว้น ๒/๔ ๒/๑ ๒/๒  
๑๗. นายปรัชญา  บุตรวงษ ์ ๓/๑ ๓/๒ ๓/๓  
๑๘. นางพรทว ี สุวรรณมิตร ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔  
๑๙. นายกอ้งเกียรติ  ใจเยน็ ๓/๒ ๓/๓ ๓/๔  
๒๐. นางสุพรรณี  โพธ์ิ  ไพร ๓/๓ ๓/๔ ๓/๑  
๒๑. นางละออ  มหาพรหม ๓/๔ ๓/๑ ๓/๒  
๒๒. นางสาวธีรรัตน์  มหาพรหม ๓/๔ ๓/๑ ๓/๒  
๒๓. นายกมล  ชุบสุวรรณ ๔/๑ ๔/๒ ๔/๓  
๒๔. นางฐิติรัตน์  พรอินทร์ ๔/๑ ๔/๒ ๔/๓  
๒๕. นางสาววาสนา  ไวจ าปา ๔/๒ ๔/๓ ๔/๑  
๒๖. นางจิรารัตน์  ภวภูตานนท ์ ๔/๓ ๔/๑ ๔/๒  
๒๗. นางสาวมาลีรัตน์  วรรณปะเก ๔/๓ ๔/๑ ๔/๒  
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ที่ ช่ือ-สกุล ๕ ต.ค ๕๘  ๖  ต.ค ๕๘ ๗ ต.ค ๕๘ หมายเหตุ 
๒๘. นางสาวอาภาภรณ์ ฉววีงศ ์ ๔/๒ ๔/๓ ๔/๑     
๒๙. นางดารา  นาเมืองรักษ ์ ๕/๑ ๕/๒ ๕/๓     
๓๐. นางอุไรวรรณ  บุญศรีทุม ๕/๑ ๕/๒ ๕/๓     
๓๑. นายบุญช่วย  ดงเกิดกมลณัฐ ๕/๒ ๕/๓ ๕/๑     
๓๒. นางสาวภทัรวดี  ค  ายา ๕/๒ ๕/๓ ๕/๑  
๓๓. นางทองสุก  เลิกนอก ๕/๓ ๕/๑ ๕/๒  
๓๔. นายเสกสรร  ต่างใจเยน็ ๕/๓ ๕/๑ ๕/๒  
๓๕. นายส าลี เลิกนอก ๖/๑ ๖/๒ ๖/๓  
๓๕. วา่ท่ีร.ต.ประเสริฐ  มะธิปิไข ๖/๑ ๖/๒ ๖/๓  
๓๖. นายวรีชาติ  ค  าปาน ๖/๒ ๖/๓ ๖/๑  
๓๗. นางสาววรรษิตา  ชนะบุญ ๖/๒ ๖/๓ ๖/๑  
๓๘. นายไพริน  วาปีโกมล ๖/๓ ๖/๑ ๖/๒  
๓๙. นายเกรียงไกร  แทบทาม ๓/๓ ๖/๑ ๖/๒  
๔๐. นางสาวปทิตญา  มูลวนัดี ๓/๑ - ๑/๓  
๔๑. นางสาวทศันีย ์ ละครพล - ๓/๒ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


