
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนหนองไผ ่
ที่ ๔๖๗/๒๕๖๓ 

      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยการอ่านออก เขยีนได้ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
                                         ---------------------------------------------- 
      ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐ ได้ดำเนินการจัดสอบการอ่าน 
การเขียนภาษาไทย เพื่อคัดกรองความสามารถการอ่านออก เขียนได้ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดให้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ วันจันทร์ที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๕.๓๐ น. 
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ให้ไว้ ณ วันที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งต้ังข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และลกูจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่สนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาการจัดสอบ ให้ดำเนินไป 
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
               ๑.๑ นางสาวอารีรัตน์           ชูรวง                    ประธานกรรมการ    
               ๑.๒ นางดวงตะวัน              นามา                    รองประธานกรรมการ 
               ๑.๓ นางทาริกา                 วงศ์แก้ว                 รองประธานกรรมการ 
               ๑.๔ นายสมปอง                ตาลเพชร                กรรมการ 
               ๑.๕ นางโรจณา                 มาคาน                   กรรมการ 
               ๑.๖ นางวนิดา                   สารสิทธิ์                 กรรมการ     
               ๑.๗ นายพีรศิษย์                สิงห์โสภา                กรรมการ 
               ๑.๘ นายยุทธนา                นาอุดม                   กรรมการ 
               ๑.๙ นางสาวกมลวรรณ        อิงขนร                   กรรมการและเลขานกุาร  
               ๑.๑๐ นางสาวนิตยา           ชาตินันท์                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๒ 

 

      ๒. คณะกรรมการกลาง  มีหน้าที ่ จดัเรียงข้อสอบ เบิก-จ่ายข้อสอบให้กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ จัดเตรียมวัสด ุ
ให้กรรมการคุมสอบ อุปกรณ์ในการสอบ เช่น กระดาษคำตอบ ใบรายชื่อนักเรียนสำหรับลงชื่อเข้าสอบ
ประกอบด้วย 
               ๒.๑ นางสาวกมลวรรณ        อิงขนร                   หัวหนา้ 
               ๒.๒ นางสาวนิตยา             ชาตินันท์                 ผู้ช่วย 
               ๒.๓ นางสาวสุวรรณี            ภู่ชัย                      ผู้ช่วย 
               ๒.๔ นางเริงฤดี                  โสภาไชย                 ผู้ช่วย 
               ๒.๕ นางสาวภาวิไล             ไชยโย                    ผู้ช่วย 
      ๓. คณะกรรมการฝา่ยอัดสำเนาข้อสอบ  มีหน้าที่ควบคุมดูแล การอัดสำเนาของข้อสอบตามกำหนดเวลา 
โดยรับต้นฉบับข้อสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อัดสำเนาตามจำนวนนักเรียนที่สอบ แล้วส่งขอ้สอบที ่
อัดสำเนาให้หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  ประกอบด้วย               
               ๓.๑ นายอนุรักษ์               เพชรไทย                 หัวหน้า 
               ๓.๒ นายสุวรรณ               ชายา                      ผู้ช่วย 
               ๓.๓ นางกำไร                   มีชัย                       ผู้ช่วย 
      ๔. คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การสอบตามตารางสอบ ประกอบด้วย 
               ๔.๑ นางสาวกมลวรรณ     อิงขนร                      หัวหนา้ 
               ๔.๒  นายมานะ              บญุเกิด                      ผู้ช่วย 
               ๔.๓ นางสาววริศรา          ชำนาญพันธ์                ผู้ช่วย     
      ๕. คณะกรรมการฝา่ยรับ – ส่งข้อสอบ มีหน้าที ่รับข้อสอบจากกรรมการกลาง ที่ห้องจิตตะ ส่งให้
คณะกรรมการกำกับห้องสอบแต่ละห้องตามระดับชั้น เมื่อสอบเสร็จแล้วรับข้อสอบกลับมาให้คณะกรรมการกลาง 
ที่ห้องจิตตะ  ประกอบด้วย   
               ๕.๑ นายณัฐวุฒ ิ            ภูปอ้ง                        หัวหนา้ 
               ๕.๒ นายณัฐพงษ์            พวงสันเทียะ                ผู้ช่วย 
               ๕.๓ นายวิชัย                 ศรชีัยโย                     ผู้ช่วย 
               ๕.๔ นายปิยวัฒน์            ถนอมเวช                    ผู้ช่วย 
               ๕.๕ นายรฐัพงษ ์            มูลทาดี                       ผู้ช่วย 
               ๕.๖ นายสายรุ้ง              พรมชัย                       ผู้ช่วย 
       ๖. คณะกรรมการฝา่ยกำกับห้องสอบ มีหน้าที ่รับข้อสอบ จัดที่นัง่สอบ แจกข้อสอบให้นักเรียนลงช่ือการเข้า
สอบ รวบรวมข้อสอบ กระดาษคำตอบ ควบคุมการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย



๓ 

 

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หากไปราชการ ลากิจหรือลาป่วยในวันที่มีชื่อเป็นกรรมการกำกับห้องสอบ 
ให้สับเปลี่ยนกบัผู้อื่นด้วยตนเอง  ประกอบด้วย 
 
                                          สอบวันจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ผู้กำกับการสอบ 
ชั้น/ห้อง ๑๓.๕๐ – ๑๔.๔๐ น. ๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. สถานที่สอบ 

๑/๑ นางญาตา ศรีโคตร นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร ห้องเรียน ๑/๑ 
๑/๒ นางสาวภาวิไล  ไชยโย นายสมนึก บญุนาค ห้องเรียน ๑/๒ 

๑/๓ นางสาวธันพิชชา  สุขสันต ์ นางสาวธันพิชชา  สุขสันต ์ ห้องเรียน ๑/๓ 

๑/๔ นางพวงรัตน์   จิตอารี นางพวงรัตน์   จิตอารี ห้องเรียน ๑/๔ 

๑/๕ นางสกุลยา  พรมเท้า นางสกุลยา  พรมเท้า ห้องเรียน ๑/๕ 

๑/๖ นางกุมารี  ทับทิมหล้า นายทรงศักดิ์  ศรีภักด ี ห้องเรียน ๑/๖ 

๑/๗ นายสมนึก บญุนาค นางญาตา ศรีโคตร ห้องเรียน ๑/๗ 

๑/๘ นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ ์ นางสาวภาวิไล  ไชยโย ห้องเรียน ๑/๘ 

๑/๙ นางเริงฤดี  โสภาไชย นางเริงฤดี  โสภาไชย ห้องเรียน ๑/๙ 

๑/๑๐ นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร นางกุมารี  ทับทิมหล้า ห้องเรียน ๑/๑๐ 

๒/๑ นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว ห้องเรียน ๒/๑ 

๒/๒ นางเพลินทิพย์  โล่หส์ุวรรณ นางเพลินทิพย์  โล่หส์ุวรรณ ห้องเรียน ๒/๒ 

๒/๓ นายสรสิช  ขันตรีมิตร นายสรสิช  ขันตรีมิตร ห้องเรียน ๒/๓ 

๒/๔ นายนิรุตต์   มูลส ี นายนิรุตต์   มูลส ี ห้องเรียน ๒/๔ 

๒/๕ นางอรสา  เสาโกมุท นายณัฏฐนันท์  ทาชาด ห้องเรียน ๒/๕ 

๒/๖ นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ นางสาวอสมาภรณ์  มั่นพุฒ ห้องเรียน ๒/๖ 

๒/๗ นายวัชรวิญ์  ด้วงทา นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์ ห้องเรียน ๒/๗ 

๒/๘ นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร นายวัชรวิญ์  ด้วงทา ห้องเรียน ๒/๘ 

๒/๙ นายณัฏฐนันท์  ทาชาด นางกรรณิการ์  หัสนัย ห้องเรียน ๒/๙ 

๓/๑ นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร ์ นางอรธีรา  บุญช่วย ห้องเรียน ๓/๑ 
๓/๒ นางน้ำอ้อย  คุณด ี นางสาวนุชนาฎ พันแนบ ห้องเรียน ๓/๒ 

๓/๓ นางสาวนุชนาฎ พันแนบ นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน ห้องเรียน ๓/๓ 

๓/๔ นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา นายสุวรรณ  กันแพงศรี ห้องเรียน ๓/๔ 
๓/๕ นางศศิธร  ช่างสุวรรณ นายมานะ  บุญเกิด ห้องเรียน ๓/๕ 
๓/๖ นายเฉลิมพร  แสงกล้า นายยุทธนา  นาอุดม ห้องเรียน ๓/๖ 



๔ 

 

ผู้กำกับการสอบ 
ชั้น/ห้อง ๑๓.๕๐ – ๑๔.๔๐ น. ๑๔.๔๐ – ๑๕.๓๐ น. สถานที่สอบ 

๓/๗ นายมานะ  บุญเกิด นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร ์ ห้องเรียน ๓/๗ 

๓/๘ นางสาวดวงกมล ธูปหอม นายณรงค์ชัย  สีสุข ห้องเรียน ๓/๘ 

๓/๙ นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา ห้องเรียน ๓/๙ 

๔/๑ นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ ์ นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ ์ ห้องเรียน ๔/๑ 

๔/๒ นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย นางสาวสุวรรณี  ภู่ชัย ห้องเรียน ๔/๒ 

๔/๓ นายนิกร  หล้าน้อย  นายนิกร  หล้าน้อย ห้องเรียน ๔/๓ 

๔/๔ นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง ห้องเรียน ๔/๔ 

๔/๕ นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ นายบัณฑิต  พวงดอกไม้ ห้องเรียน ๔/๕ 

๔/๖ นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ ์ นางสาววริศรา  ชำนาญพันธ์ ห้องเรียน ๔/๖ 

๔/๗ นายภัทรพล  พิมพา นายภัทรพล  พิมพา ห้องเรียน ๔/๗ 

๕/๑ นางสาวชาริณา  ศรีเหรา นางโรจณา  มาคาน ห้องเรียน ๕/๑ 
๕/๒ นายนะรงค์  ทองน้อย นายนะรงค์  ทองน้อย ห้องเรียน ๕/๒ 

๕/๓ นางมณี  ด้วงนิล นายแดนชัย  สิงห์สนิท ห้องเรียน ๕/๓ 

๕/๔ นายเฉลิมชัย  พันแนบ นายเฉลิมชัย  พันแนบ ห้องเรียน ๕/๔ 

๕/๕ นายแดนชัย  สิงห์สนิท นางสายรุ้ง  นิลมูล ห้องเรียน ๕/๕ 

๕/๖ นายราชัย  แก้วยศ นายราชัย  แก้วยศ ห้องเรียน ๕/๖ 

๕/๗ นางอนัญญา  จันทรัตน ์ นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา ห้องเรียน ๕/๗ 

๖/๑ นางสาววิรัตน ์ คำเขียน นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ ห้องเรียน ๖/๑ 
๖/๒ นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ ์ ห้องเรียน ๖/๒ 

๖/๓ นางสาวศุภรา  จันทสิงห ์ นางอรวรรณ  อานพรหม ห้องเรียน ๖/๓ 

๖/๔ นางรัชนีกร  ตาลเพชร นายสมปอง  ตาลเพชร ห้องเรียน ๖/๔ 

๖/๕ นางสาวเจริญ  ผลฉัตร นางสาววิรัตน์  คำเขียน ห้องเรียน ๖/๕ 

๖/๖ นางวนิดา  สารสิทธิ ์ นางสาวเจริญ  ผลฉัตร ห้องเรียน ๖/๖ 

๖/๗ นางปรารถนา  บุญนาค นายชวุฒิ  มากมิ่ง ห้องเรียน ๖/๗ 

 
       ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินกาสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยา่งเคร่งครัดดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับทาง
ราชการ 
   



๕ 

 

                                สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๖๓ 
                                 
                                           ลงชื่อ   
                                                  (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 
                                     รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     


