
 ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
  ที่  204/๒๕๖4 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑-๖ ด้วยระบบเทคโนโลยีทำงไกล 

  ----------------------------------------------------------- 
       ด้วย โรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ก ำหนดให้มีกำรสอบปลำยภำค 

ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ด้วยระบบเทคโนโลยีทำงไกล ระหว่ำงวันที่ ๑5 
ตุลำคม, 18 - ๒1 ตุลำคม ๒๕๖๔ และวันที่ 25 - 26 ตุลำคม 2564 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

       อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร และครูอัตรำจ้ำง 
ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำกำรจัดสอบให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑ นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงดวงตะวัน นำมำ รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำงทำริกำ   วงศ์แก้ว กรรมกำร 
๑.๔ นำยนิมิตร   ตันติวโรดม กรรมกำร 
๑.๕ นำยสมปอง   ตำลเพชร กรรมกำร 
๑.๖ นำงโรจณำ  มำคำน กรรมกำร 
๑.๗ นำงวนิดำ   สำรสิทธิ์  กรรมกำร 
๑.๘ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ กรรมกำร 
๑.๙ นำยยุทธนำ   นำอุดม กรรมกำร 
๑.๑๐ นำงสกุลยำ  พรมเท้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมกำรกลำง มีหน้ำที่ จัดท ำตำรำงสอบ ส่งไฟล์ข้อสอบหรือลิงก์ข้อสอบให้คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแล 
กำรส่งข้อสอบแต่ละวัน ประกอบด้วย 

๒.๑ นำงสกุลยำ พรมเท้ำ หัวหน้ำ 
๒.๒ นำงอรวรรณ อำนพรหม ผู้ช่วย 
๒.3 นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว ผู้ช่วย 
๒.4 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง ผู้ช่วย 
๒.๕ นำงกัญญำ   หมื่นชนะ ผู้ช่วย 
๒.๖ นำยเฉลิมพร  แสงกล้ำ ผู้ช่วย 
๒.๗ นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร ผู้ช่วย 

 /๓. คณะกรรมกำร… 
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๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอบ มีหน้ำที่ ออกข้อสอบให้มีผู้ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อสอบส่งข้อสอบ 
ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภำพ ควำมสัมพันธ์กับเวลำที่ก ำหนด จัดพิมพ์ลง Google Form   
พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสอบรำยวิชำทีท่ ำกำรสอน ประกอบด้วย ครูผู้สอนทุกรำยวิซำ 
๔. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสอบแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีหน้ำที่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
ของจ ำนวนข้อสอบ เฉลยในโปรแกรม Google Form ประกอบด้วย 

๔.1 นำยนิมิตร    ตันติวโรดม   หัวหน้ำ 
๔.2 นำงดำวรุ่ง    พรหมอินทร์   ผู้ช่วย 
๔.3 นำงกัญญำ    หมื่นชนะ   ผู้ช่วย 
๔.4 นำงสำวกมลวรรณ   อิงขนร    ผู้ช่วย 
๔.5 นำงสำวนิตยำ   ชำตินันท์   ผู้ช่วย 
๔.6 นำยสุรัตน์ชัย   พรมเท้ำ    ผู้ช่วย 
๔.7 นำยอนุรักษ์   เพชรไทย   ผู้ช่วย 
๔.8 นำงอรวรรณ   อำนพรหม   ผู้ช่วย 
๔.9 นำงสำวออมทิพย์   ภัสรำงกูร   ผู้ช่วย        
๔.10 นำงสำววิรัตน์   ค ำเขียน    ผู้ช่วย 
๔.11 นำยวชัรวิชญ์   ด้วงทำ         ผู้ช่วย        
๔.12 นำยทรงศักดิ์   ศรีภักดี     ผู้ช่วย 
๔.13 นำยสุวรรณ   กันแพงศรี        ผู้ช่วย        
๔.14 นำยพีรศิษย์   สิงห์โสภำ      ผู้ช่วย 
๔.15 นำยมำนะ   บุญเกิด             ผู้ช่วย         
๔.16 นำงสำวพรทิพย์   ด้วงธิ        ผู้ช่วย 
๔.17 นำงสุกัญญำ   ตันติวโรดม     ผู้ช่วย        
๔.18 นำงสกุลยำ   พรมเท้ำ      ผู้ช่วย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลกำรส่งข้อสอบแต่ละวัน มีหน้ำที่ ส่งไฟล์ข้อสอบหรือลิงก์ข้อสอบให้กับนักเรียนจำก
กรรมกำรกลำง ดูแลรับ-ส่งไฟล์ข้อสอบ ควบคุม ส่งไฟล์ข้อสอบตำมเวลำในตำรำงสอบ ดูแลกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ
ให้เป็นควำมลับทำงรำชกำร ประกอบด้วย 

5.1 นำยนิกร    หล้ำน้อย   หัวหน้ำ 
5.2 นำยรำชัย   แก้วยศ    ผู้ช่วย 
5.3 นำงสำวสุภำภรณ์   กรณ์แก้ว   ผู้ช่วย 
5.4 นำงกรรณกิำ เหลืองชัยพัฒนำ    ผู้ช่วย 
5.5 นำยนนท์ปวิธ เที่ยงดีฤทธิ์   ผู้ช่วย 
5.6 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร   ผู้ช่วย 
๕.7 นำยชัยชนะ  ทองมำ    ผู้ช่วย 

 ๕.8 นำงสำวธัญพิชชำ   สุขสันต์    ผู้ช่วย 
                                                                                          /๖. คณะกรรมกำร..... 
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๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับห้องสอบและควบคุมนักเรียนก่อนกำรเข้ำสอบในแต่ละวิชำ มีหน้ำที่ ควบคุมกำรสอบ 
ของระดับชั้นที่รับผิดชอบ เช็คชื่อนักเรียนก่อนกำรเข้ำสอบในแต่ละวิชำของแต่ละวันให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษำในแต่ละระดับชั้น 
 

สอบวันจันทร์ที่ 18 ตุลำคม 2564 และวันพุธที่ 20 ตุลำคม 2564 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
     
 

สอบวันจันทร์ที่ 18 ตุลำคม 2564 และวันพุธที่ 20 ตุลำคม 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/สอบวันจันทร์...   

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.1/1 นำยเฉลิมชัย พันแนบ  นำงสำวศุภชยำ สุดหอม  ห้อง Meet ม.1/1 
ม.1/๒ นำงสำววริศรำ ช ำนำญพันธ์  นำงสำวจีรนันท์ แก่นเสำ ห้อง Meet ม.1/๒ 
ม.1/๓ นำงกุมำรี ทับทิมหล้ำ นำงสำวหัชชพร อินทร์รจนำ ห้อง Meet ม.1/๓ 
ม.1/๔ นำงสำวรุ่งทิวำ รุ่งโรจน์ นำงพวงรัตน์ จิตอำรี ห้อง Meet ม.1/๔ 
ม.1/๕ นำงดวงจันทร์ สิงห์โสภำ นำยพีรศิษย์ สิงห์โสภำ ห้อง Meet ม.1/๕ 
ม.1/๖ นำงอรธีรำ บุญช่วย นำยชินกร โสมภำ ห้อง Meet ม.1/๖ 
ม.1/๗ นำงญำตำ ศรีโคตร นำงสำวพรทิพย์ ด้วงธิ ห้อง Meet ม.1/๗ 
ม.1/๘ นำงสำวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ  นำงสำวกนกกำญจน์ กำระเกษ ห้อง Meet ม.1/๘ 
ม.1/๙ นำยอนุรักษ์ เพชรไทย นำงสำววลัยพร นำคธรรมชำติ ห้อง Meet ม.1/๙ 

ม.1/10 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์  นำยสำยรุ้ง พรมชัย ห้อง Meet ม.1/10 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.๒/1 นำงสำวออมทิพย์ ภัสรำงกรู นำยปิยวัฒน์ ถนอมเวช ห้อง Meet ม.๒/1 
ม.๒/๒ นำงเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ นำงเนตรนภำ แสงกล้ำ ห้อง Meet ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ นำงสำวพรรณพร วงษ์แหวน  นำยรำเชน เล็กกลิ่น ห้อง Meet ม.๒/๓ 
ม.๒/๔ นำยจิรำยุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ นำงวนิดำ สำรสิทธิ์ ห้อง Meet ม.๒/๔ 
ม.๒/๕ นำงอรสำ เสำโกมุท นำงสำวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง Meet ม.๒/๕ 
ม.๒/๖ นำงสำวชลลดำ จันทะอักษร นำงสำวปรดำ เสิกกันญำ ห้อง Meet ม.๒/๖ 
ม.๒/๗ นำยวัชรวิชญ์ ด้วงทำ นำงโรจณำ มำคำน ห้อง Meet ม.๒/๗ 
ม.๒/๘ นำยธีระวัฒน์ พันธุ์แสง  นำยพโยธร ผลพูน ห้อง Meet ม.๒/๘ 
ม.๒/๙ นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง นำยรชฎ แก้วเกิด ห้อง Meet ม.๒/๙ 

ม.๒/10 นำยณัฏฐนันท์ ทำชำติ นำงสำวปำนทิพย์ แก้วพวง ห้อง Meet ม.๒/10 
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สอบวันจันทร์ที่ 18 ตุลำคม 2564 และวันพุธที่ 20 ตุลำคม 2564 

สอบวันศุกร์ที่ 15 ตุลำคม 2564 วันอังคำรที่ 19 ตุลำคม 2564  
และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลำคม 2564   

สอบวันศุกร์ที่ 15 ตุลำคม 2564 วันอังคำรที่ 19 ตุลำคม 2564  
และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลำคม 2564   

/สอบวันศุกร์… 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.๓/1 นำงน้ ำอ้อย คุณดี นำยนรเศรษฐ์ แก้วขำว ห้อง Meet ม.๓/1 
ม.๓/๒ นำยยุทธนำ นำอุดม นำงกรทิพย์ มำอยู่วัง ห้อง Meet ม.๓/๒ 
ม.๓/๓ นำงสำวจุฑำมำศ อ่อนตำ นำยนิรุตต์ มูลสี ห้อง Meet ม.๓/๓ 
ม.๓/๔ นำงดำวรุ่ง พรหมอินทร์ นำงกัญญำ หมื่นชนะ ห้อง Meet ม.๓/๔ 
ม.๓/๕ นำงสำวนิตยำ ชำตินันท์ นำยณัฐวุฒิ ชัยนอก ห้อง Meet ม.๓/๕ 
ม.๓/๖ นำยมำนะ บุญเกิด - ห้อง Meet ม.๓/๖ 
ม.๓/๗ นำยสุวรรณ กันแพงศรี นำยศุภชัย อำนพรหม ห้อง Meet ม.๓/๗ 
ม.๓/๘ นำงสำวภำวิไล ไชยโย นำยเฉลิมพร แสงกล้ำ ห้อง Meet ม.๓/๘ 
ม.๓/๙ นำยณรงค์ชัย สีสุข นำงสำวจณิสตำ โปร่งเมืองไพร ห้อง Meet ม.๓/๙ 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.๔/1 นำงสำวชำริณำ ศรีเหรำ นำงสำวจิตรวดี ภักดีสำร ห้อง Meet ม.๔/1 
ม.๔/๒ นำยสุรัตน์ชัย พรมเท้ำ - ห้อง Meet ม.๔/๒ 
ม.๔/๓ นำยนะรงค์ ทองน้อย นำงวีรนุช ทองน้อย ห้อง Meet ม.๔/๓ 
ม.๔/๔ นำงสำวสุวรรณี ภู่ชัย - ห้อง Meet ม.๔/๔ 
ม.๔/๕ นำยบัณฑิต พวงดอกไม้ นำงสำวรัตนพร ขวัญเสำร์ ห้อง Meet ม.๔/๕ 
ม.๔/๖ นำงปรำรถนำ บุญนำค นำยภัทรพล พิมพำ ห้อง Meet ม.๔/๖ 
ม.๔/๗ นำงสำวอสมำภรณ์ มั่นพุฒ นำงสำวรินญภัช มีไพทูล ห้อง Meet ม.๔/๗ 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.๕/1 นำงสำวบัวเรียน ฤทธิ์กล้ำ นำงศศิธร ช่ำงสุวรรณ ห้อง Meet ม.๕/1 
ม.๕/๒ นำยแดนชัย สิงห์สนิท นำงสำวสุภำพร สังข์ทอง ห้อง Meet ม.๕/๒ 
ม.๕/๓ นำยจิรวฒัน์ รัตนเทพบัญชำกุล นำยสมปอง ตำลเพชร ห้อง Meet ม.๕/๓ 
ม.๕/๔ นำงสำววิยดำ ขุนพรหม นำงสำวปวีณำ มลทำทิพย์ ห้อง Meet ม.๕/๔ 
ม.๕/๕ นำงมณี ด้วงนิล นำงสำยรุ้ง  นิลมูล ห้อง Meet ม.๕/๕ 
ม.๕/๖ นำยเริงนรินทร์ ขำวสะอำด นำงสำยชล พลสีดำ ห้อง Meet ม.๕/๖ 
ม.๕/๗ นำยชวุฒิ มำกมิ่ง นำงสำวน้ ำฝน ทรพิมพ์ ห้อง Meet ม.๕/๗ 
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สอบวันศุกร์ที่ 15 ตุลำคม 2564 วันอังคำรที่ 19 ตุลำคม 2564  
และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลำคม 2564   

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับห้องสอบและควบคุมนักเรียนก่อนกำรเข้ำสอบในแต่ละวิชำ ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้ำสอบ
ในวันเวลำที่ก ำหนดในตำรำงสอบ ท ำกำรสอบในวันที่ 25 - 26 ตุลำคม 2564 มีหน้ำที่ เตรียมแบบทดสอบออนไลน์ 
ควบคุมกำรสอบของนักเรียนที่ไม่มำเข้ำสอบตำมเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย

7.1 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  หัวหน้ำ 
7.2 รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้ช่วย 
7.3 ครูประจ ำวิชำ ผู้ช่วย 

ให้ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง และนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับ
มอบหมำยในกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖  
ด้วยระบบเทคโนโลยีทำงไกล อย่ำงเคร่งครัดด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ 
กับทำงรำชกำร 

 สั่ง ณ วันที่  17  กันยำยน  พ.ศ.  2564 

       ลงชื่อ 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 

   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ รองหัวหน้ำผู้ก ำกับห้องสอบ สถำนที่สอบ 
ม.๖/1 นำยพิชญุตม์ เทียนเที่ยง นำงสำววิรัตน์ ค ำเขียน ห้อง Meet ม.๖/1 
ม.๖/๒ นำยนิมิตร ตันติวโรดม นำงสุกัญญำ ตันติวโรดม ห้อง Meet ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ นำงเพ็ญประภำ นำรำศรี นำงสำวศุภรำ จันทสิงห์ ห้อง Meet ม.๖/๓ 
ม.๖/๔ นำงสำวเจริญ ผลฉัตร นำงสำวสุพัตรำ พวงเหล็ก ห้อง Meet ม.๖/๔ 
ม.๖/๕ นำงจันทร์ประภำ ทองริ้ว นำงสำวมะลิวัลย์ จันมูล ห้อง Meet ม.๖/๕ 
ม.๖/๖ นำงพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์ นำงสำวธำรำรัตน์ ธำรำรัตนำผล ห้อง Meet ม.๖/๖ 
ม.๖/๗ นำงสำวดวงกมล ธูปหอม นำงสำวนุชนำฎ พันแนบ ห้อง Meet ม.๖/๗ 


