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       ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
         ที ่300/2565 

           เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนนกำรสอปลาำยาำค าำคเรียนที่ 1 ลีกำรศึกษำ 2565 

ด้วยโรงเรียนหนองไผ่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเพชรบูรณ์ ก ำหนดให้มีกำรสอบปลำยภำค 
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 ของนักเรยีนทุกระดับชั้น ระหว่ำงวันที่ 26-28,30 กันยำยน 2565  
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
วิชำชีพครู และลูกจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำกำรจัดสอบให้ด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย

1.1 นำงสำวอำรีรัตน์ ชูรวง ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.4 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.5 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.6 นำยสมปอง  ตำลเพชร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.7 นำงโรจณำ  มำคำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.8 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.9 นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.10 นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 
1.11 นำยยุทธนำ นำอุดม ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร กรรมกำร 

  1.12 นำงสกุลยำ      พรมเท้ำ คร ู        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมกำรหัวหน้ำอำคำรเรียน มีหน้ำที่ ดูแล ควบคุมควำมเรียบร้อยในกำรสอบในแต่ละวัน ประกอบด้วย

2.1 นำงทำริกำ  วงศ์แก้ว รองผู้อ ำนวยกำร อำคำรพุฒนภำ 
2.2 นำงดวงตะวัน นำมำ รองผู้อ ำนวยกำร อำคำรพฤกษำพรรณ 
2.3 นำยจิตรภณ  ชมภู่ รองผู้อ ำนวยกำร อำคำรพรำวภัสสร 
2.4 นำยวิษรุตต์  เมืองทำ รองผู้อ ำนวยกำร อำคำรพรำวภัสสร 
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3. คณะกรรมกำรกาำง มีหน้ำที่ จัดท ำตำรำงสอบ เก็บรักษำข้อสอบ จัดเรียงข้อสอบตำมตำรำงสอบ เบิก-จ่ำย
ข้อสอบให้กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ จัดเตรียมวัสดุให้กรรมกำรคุมสอบ อุปกรณ์ในกำรสอบ เช่นกระดำษค ำตอบ  
ใบรำยชื่อนักเรียนส ำหรับลงชื่อเข้ำสอบ เป็นต้น ประกอบด้วย 
 3.1 นำงสกุลยำ            พรมเท้ำ   หัวหน้ำ 
 3.2 นำงสำวกรรณิกำร์ พุ่มพวง   ผู้ช่วย 
 3.3 นำงกัญญำ  หมื่นชนะ  ผู้ช่วย 

3.4 นำงอรวรรณ อำนพรหม  ผู้ช่วย 
3.5 นำยธีรวฒุิ    เนตรแสงศรี  ผู้ช่วย 
3.6 นำงสำวสุวณี   พรมชิน   ผู้ช่วย 
3.7 นำงสำวจิรำพร   จ ำปำงำม  ผู้ช่วย 
3.8 นำงสำวนรินทิพย์   ศรีทำสังข์  ผู้ช่วย 
3.9 นำงสำวเกตน์นิภำ   บุญยก   ผู้ช่วย 
3.10 นำงสำวขวัญกมล   ศรีวิชัย   ผู้ช่วย 
3.11 นำงสำวกำญจนำ   สุดท ำนอง  ผู้ช่วย 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกข้อสอป มีหน้ำที่ ออกข้อสอบให้มีผู้ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อสอบส่งข้อสอบ 
ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภำพ ควำมสัมพันธ์กับเวลำที่ก ำหนด เย็บข้อสอบ รำยวิชำที่ตนเอง 
ท ำกำรสอน แยกเป็นชุด บรรจุลงซองข้อสอบ ตำมจ ำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนแล้วน ำส่งกรรมกำรกลำง  
รับข้อสอบที่นักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย ครูผู้สอนทุกรำยวิชำ 
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยควปคุมดูแากำรอัดส ำเนำข้อสอป มีหน้ำที่ ส่งต้นฉบับข้อสอบให้คณะกรรมกำรอัดส ำเนำ
ข้อสอบ ดูแลจ ำนวนชุดของกำรอัดส ำเนำข้อสอบ รับข้อสอบที่อัดส ำเนำแล้วไปให้คณะกรรมกำรออกข้อสอบ 
ควบคุม ดูแลกำรด ำเนินกำรจัดท ำและท ำลำยข้อสอบให้เป็นควำมลับทำงรำชกำร ประกอบด้วยหัวหน้ำกลุ่มสำระ-
กำรเรียนรู้และผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยอัดส ำเนำข้อสอป มีหน้ำที่ ควบคุมดูแล กำรอัดส ำเนำของข้อสอบตำมก ำหนดเวลำ 
แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยรับต้นฉบับข้อสอบจำกหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ อัดส ำเนำตำมจ ำนวนนักเรียน  
ที่สอบแต่ละวิชำแล้วส่งข้อสอบที่อัดส ำเนำแล้วให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 6.1 นำยสุวรรณ  ชำยำ   หัวหน้ำ 
 6.2 นำงก ำไร  มีชัย   ผู้ช่วย   
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรัป-ส่งข้อสอป มีหน้ำที่ รับข้อสอบจำกกรรมกำรกลำง ส่งให้หัวหน้ำผู้ก ำกับกำรสอบ 
แต่ละห้องเมื่อสอบเสร็จรับข้อสอบกลับมำให้คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย 
 7.1 นำยนิมิตร  ตันติวโรดม  หัวหน้ำ 
 7.2 นำยขจรยศ   จันทร์ทิพย์  ผู้ช่วย 
 7.3 นำยทวีศักดิ์   ศรีภำชัย   ผู้ช่วย 

/7.4 นำยอัครพล...   



                                                            - 3 - 

           7.4 นำยอัครพล   จันทรรำช  ผู้ช่วย 
 7.5 นำยกฤตวิทย์   ชัยศรี   ผู้ช่วย 
 7.6 นำยณัฐพล   นำป้อม   ผู้ช่วย    
          7.7 นำยชลสิทธิ ์           ใสสะอำด                    ผู้ช่วย 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดห้องสอป มีหน้ำที่ ก ำหนดและดูแลกำรจัดโต๊ะนั่งสอบ ประกอบด้วย 
 ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำปำา มีหน้ำที่ ประจ ำห้องพยำบำลเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เจ็บป่วย 
ระหว่ำงกำรสอบในแต่ละวัน ประกอบด้วย 
    นำงพัชรินทร์   จันทพยัคฆ์        
10. คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกัปห้องสอป มีหน้ำที่ รับข้อสอบ จัดที่นั่งสอบ แจกข้อสอบให้นักเรียนลงชื่อกำรเข้ำสอบ 
ตรวจนับข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนก่อนน ำส่งคณะกรรมกำรกลำงควบคุมกำรสอบให้ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อยตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548 หำกไปรำชกำร ลำกิจหรือลำป่วยในวันที่มชีื่อ 
เป็นกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ให้สับเปลี่ยนกับผู้ก ำกับห้องสอบคนอ่ืนด้วยตนเองและส่งบันทึกข้อควำมขออนุญำต
สับเปลี่ยนกำรคุมสอบที่ห้องกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ประกอบด้วย 

สอปวันที่ 26,28 กันยำยน 2565 
ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 

1/1 นำยเฉลิมชัย  พันแนบ นำงวนิดำ  สำรสิทธิ์ 4301 
1/2 นำงสำวรุ่งทิวำ  รุ่งโรจน ์ นำงสำวธนัญชญำ  แดงมูล 4302 
1/3 นำงญำตำ  ศรีโคตร นำงกุมำรี  ทับทิมหล้ำ 4303 
1/4 นำงสำวหัชชพร  อินทร์รจนำ นำยชินกร  โสมภำ 4304 
1/5 นำงดวงจันทร์  สิงห์โสภำ นำยพีรศิษย์  สิงห์โสภำ 4305 
1/6 นำยนพดล  พลกลำง นำงสำวนฤมล  เหล่ำเขตกิจ 4306 
1/7 นำงสำวรินญภัช  มิไพทูล นำงสำวสุวณี  พรมชิน 4307 
1/8 นำงสำววริศรำ  ช ำนำญพันธ์ นำงสำวจิรำพร  จ ำปำงำม 4308 
1/9 นำงสำววลัยพร  นำคธรรมชำติ นำยอนุรักษ์  เพชรไทย 4203 

1/10 นำงสำยรุ้ง  นิลมูล นำงสำวกนกกำญจน์  กำระเกษ 4204 
 

สอปวันที่ 27,28 กันยำยน 2565 
ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 

2/1 นำงสำวออมทิพย์  ภัสรำงกูร นำงสำวนรินทิพย์  ศรีทำสังข์ 3201 
2/2 ว่ำที่ ร.ต.พิชิต  แก้วสุริวงษ์ นำยกฤตวิทย์  ชัยศรี 3202 
2/3 นำยวัชรวิชญ์  ดว้งทำ นำยณัฐพล  นำป้อม 3203 
2/4 นำงสำวชลลดำ  จันทะอักษร นำงสำวเกตน์นิภำ  บุญยก 3103 

/นำยธีระวัฒน์… 
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ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 
2/5 นำยธีระวัฒน์  พันธุ์แสง นำยเริงนรินทร์  ขำวสะอำด 3104 
2/6 นำงสำวสุภำภรณ์  กรณ์แก้ว นำงเพลินทิพย์  โล่ห์สุวรรณ 3105 
2/7 นำงพวงรัตน์  จิตอำรี นำยรชฏ  แก้วเกิด 3106 
2/8 นำยสรสิช  ขันตรีมิตร นำยพโยธร  ผลพูน 4205 
2/9 นำงสำวพรรณพร  วงษ์แหวน นำยณัฏฐนันท์  ทำชำติ 4206 

2/10 นำงอรสำ  เสำโกมุท นำงสำวขวัญกมล  ศรีวิชัย 4104 
 

สอปวันที่ 27,30 กันยำยน 2565 
ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 

3/1 นำงน้ ำอ้อย  คุณดี นำงสำวกำญจนำ  สุดท ำนอง 3301 
3/2 นำยยุทธนำ  นำอุดม นำงกรทิพย์  มำอยู่วัง 3302 
3/3 นำงสำวจุฑำมำศ  อ่อนตำ นำงสำยชล  พลสีดำ 3304 
3/4 นำงสำวนิตยำ  ชำตินันท์ นำยนรเศรษฐ์  แก้วขำว 3305 
3/5 นำยมำนะ  บุญเกิด นำงดำวรุ่ง  พรหมอินทร์ 3306 
3/6 นำยเฉลิมพร  แสงกล้ำ นำงเนตรนภำ  แสงกล้ำ 3307 
3/7 นำยณัฐวุฒิ  ชัยนอก นำยนิรุตต์  มูลสี  3204 
3/8 นำยจิรำยุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ นำยธีรวุฒิ  เนตรแสงศร ี 3205 
3/9 นำงสำวปำนทิพย์  แก้วพวง นำยชัยชนะ  ทองมำ 3206 

3/10 นำยสุวรรณ  กันแพงศรี นำยชลสิทธิ์  ใสสะอำด 3207 
 

สอปวันที่ 26,28,30 กันยำยน 2565 
ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 

4/1 นำงสำวชำริณำ  ศรีเหรำ นำงสำวจิดำภำ  เกณฑ์มำ 5408 
4/2 นำยสุรัตน์ชัย  พรมเท้ำ นำยศุภชัย  อำนพรหม 5402 
4/3 นำยนะรงค ์ ทองน้อย นำงวีรนุช  ทองน้อย 5403 
4/4 นำยบัณฑิต  พวงดอกไม้ นำงสำวศิริลักษณ์  กรุณำ 5404 
4/5 นำยนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ นำงสำวใจแก้ว  อ้อชัยภูมิ 5405 
4/6 นำงสำวสุวรรณี  ภู่ชัย นำงปรำรถนำ  บุญนำค 5406 
4/7 นำยชวุฒ ิ มำกมิ่ง นำงสำวอสมำภรณ์  มั่นพุฒ 5407 

 
สอปวันที่ 26,27,30 กันยำยน 2565 

ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 
5/1 นำงสำวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้ำ MR.Phillip  Grove 5301 
5/2 นำงสำวศศิธร  ทองหล่อ นำงสำวกมลวรรณ  อิงขนร 5302 

/นำยรำชัย...   
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ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 
5/3 นำยรำชัย  แก้วยศ นำงสำวจิตรวดี  ภักดีสำร 5303 
5/4 นำยนิกร  หล้ำน้อย นำยพีระพัชร  ไกรพล 5304 
5/5 นำยจิรวัฒน์  รัตนเทพบัญชำกุล นำงสำววิยดำ  ขุนพรหม 5305 
5/6 นำยแดนชัย  สิงห์สนิท นำงมณี  ด้วงนิล 5306 
5/7 นำงสำวปวีณำ  มลทำทิพย์ นำงสำวนุชนำฎ  พันแนบ 5307 

สอปวันที่ 26,28,30 กันยำยน 2565 
ชั้น/ห้อง หัวหน้ำผู้ก ำกัปกำรสอป ผู้ช่วยผู้ก ำกัปกำรสอป สถำนที่สอป 

6/1 นำงกรรณิกำ  เหลืองชัยพัฒนำ นำยสุทัศน์  อินต๊ะยศ 5308 
6/2 นำงสำวศุภรำ  จันทสิงห์ นำงสำววิรัตน์  ค ำเขียน 5202 
6/3 นำงเพ็ญประภำ  นำรำศรี นำยพิชญุตม์  เทียนเที่ยง 5203 
6/4 นำงสำวพรทิพย์  ด้วงธิ นำงสำววรรณพร สมบูรณ์ 5204 
6/5 นำงจันทร์ประภำ  ทองริ้ว นำงสำวทักษิณำ  แก้วทำ 5205 
6/6 นำงสำวเจริญ  ผลฉัตร นำงสำวเมทินี  คงปรำงค์ดี 5206 
6/7 นำงสำวดวงกมล  ธูปหอม Mr.Li  Qiang 5207 

ให้ข้ำรำชกำรครู ครูอัตรำจ้ำง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และลูกจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับ
มอบหมำยในกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 อย่ำงเคร่งครัด ด ำเนินไปด้วย 
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร 

สั่ง  ณ  วันที่  2  กันยำยน  2565 

 ลงชื่อ 
    (นำงสำวอำรีรัตน์  ชูรวง) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองไผ่ 


