
๑ 

 

 
คำสั่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 

ที่ ๓  / ๒๕๖๖ 
เร่ือง  แต�งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนท่ี  ๒  ป&การศึกษา  ๒๕๖๕ 

************************************ 
       ด+วยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจะดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ป&การศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว�าง      
วันที ่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เพื ่อให+การสอบวัดผลปลายภาคเรียนดำเนินไปด+วยความเรียบร+อยถูกต+อง         
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว�าด+วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองราด-
วิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๘) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒  และที่แก+ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๔ มาตราที่ ๒๖ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  ของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
ดังนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
แต�งตั้งข+าราชการครูปฏิบัติหน+าที่ดังต�อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑.๑ นางลำดวน        นักดนตรี  ผู+อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายไพโรจนF       เดชะรัตนางกูร  รองผู+อำนวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๑.๓ นายกิตติพงษF      คำยิ่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑.๔ นางรัชน ู       บัวพันธF  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑.๕ นายศุภฤกษF      ทองแถว  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑.๖ นางสาววงรัตนF   กันผง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑.๗ นางประพิน       อินไข  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๘ นางชโลธร      กีรติศักดิ์กุล  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  
 ๑.๙ นางกนกวรรณ   แปงใจ   ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางสาวณัฐมล   สีหะนาม  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กฯ     กรรมการและผู+ช�วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการการดำเนินการวัดผลประจำวิชา 
 ๒.๑ ครูประจำวิชาทุกท�าน 
 ๒.๒ หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+ ๘ กลุ�มสาระการเรียนรู+ 

มีหน�าท่ี 
  ๑. ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบในรายวิชาที่สอน 
  ๒. ส�งข+อสอบท่ีหัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+และกลุ�มบริหารงานวิชาการ 

   วันที่ ๓ – ๖  กันยายน  ๒๕๖๕  
๓. ส�งข+อสอบท่ีอัดสำเนาบรรจุซองพร+อมกระดาษคำตอบท่ีงานวัดผล 
    วันท่ี ๔ – ๙  กันยายน  ๒๕๖๕   
 
 
 

  



๒ 

 

๓. คณะกรรมการตรวจทานไขข�อสอบ 
๓.๑ นางรัชน ู  บัวพันธF  หัวหน+ากลุ�มงานบริหารวิชาการ 
๓.๒ นางวิภาวด ี  กันทะกะ หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย 
๓.๓ นายปMยะชัย  อาสาสอน หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+คณิตศาสตรF 
๓.๔ นางสาวสิริมาส       น+อยแก+ว  หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+วิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี 
๓.๕ นางรัตติมา  บุญสวน  หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+ภาษาต�างประเทศ 
๓.๖ นางสาวรพีพร     จันทรFทักษF หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+สังคมศึกษาฯ 
๓.๗ นายศุภฤกษF  ทองแถว  หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+สุขศึกษาฯ 
๓.๘ นางกฤติกา  วันชัย  หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+การงานฯ 
๓.๙ นายยรรยง            รุ�งระวี  หัวหน+ากลุ�มสาระการเรียนรู+ศิลปะ 
๓.๑๐ นางกนกวรรณ   แปงใจ  เลขานุการ 
 

มีหน�าท่ี 
๑. ตรวจทานไขข+อสอบ  ในรายวิชาที่เปNนกลุ�มสาระการเรียนรู+ท่ีตนเองรับผิดชอบให+เรียบร+อย 
๒. ส�งข+อสอบท่ีตรวจทานแล+วส�งอัดสำเนาให+แล+วเสร็จก�อนการสอบกลางภาค 
 

๔. คณะกรรมการอัดสำเนาข�อสอบ 
 ๔.๑ นายวิเชียร    กีรติศักด์ิกุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน+า 
 ๔.๒ นายปMยะชัย   อาสาสอน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
 ๔.๓ นางชโลธร  กีรติศักด์ิกุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
 ๔.๔  นางรัชนู  บัวพันธF  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
 ๔.๕  นางกมลวรรณ บุญสวน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
 ๔.๖  นางกนกวรรณ แปงใจ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  ผู+ช�วย  

๔.๗  นายสุทธิศักดิ์  นิลกรม  นักการภารโรง     ผู+ช�วย 

 

มีหน�าท่ี 
๑. นำข+อสอบที่ผ�านการตรวจเช็คเรียบร+อยแล+วส�งอัดสำเนา 
๒. อัดสำเนาข+อสอบที่ผ�านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจทานไขข+อสอบของแต�ละกลุ�มสาระการเรียนรู+ 
๓. นำข+อสอบที่อัดสำเนาแล+วมาไว+ท่ีห+องวิชาการและแจ+งครูประจำวิชามารับไปเย็บและบรรจุซอง 
๔. รวบรวมข+อมูลการใช+วัสดุ และดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณFท่ีเก่ียวกับการอัดสำเนาข+อสอบ 
๕. รายงานการใช+วัสดุเก่ียวกับการดำเนินการสอบให+คณะกรรมการการประเมินและสรุปผลทราบ 

๕. คณะกรรมการรับ-จ*ายข�อสอบ 
 ๕.๑  นางกนกวรรณ  แปงใจ   ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  หัวหน+า 
 ๕.๒  นางรัชนู  บัวพันธF  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
 ๕.๒  นายวิเชียร            กีรติศักด์ิกุล  ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ ผู+ช�วย  
 ๕.๓  นายภวัต    กันยาประสิทธิ์  นักศึกษาฝPกประสบการณFฯ  ผู+ช�วย 
          ๕.๔  นายธเนศ  แก+วเข+ม   นักศึกษาฝPกประสบการณFฯ  ผู+ช�วย 

มีหน�าท่ี 
๑. จัดเตรียมอุปกรณFการสอบให+คณะกรรมการคุมห+องสอบ เช�น แบบลงชื่อเข+าสอบ ลวดเย็บข+อสอบ และอ่ืนๆ  
๒. ดำเนินการจ�ายข+อสอบคืนเม่ือเร่ิมสอบและสิ้นสุดเวลาของการสอบในแต�ละรายวิชาระหว�างการสอบ 

 
 



๓ 

 

๖. คณะกรรมการควบคุมเวลาขณะดำเนินการสอบ 
 ๖.๑ นายวิเชียร  กีรติศักด์ิกุล ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน+า 
 ๖.๒ นางรัชนู      บัวพันธF    ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 

มีหน�าท่ี ควบคุมเวลาของการสอบให+เปNนไปตามกำหนดการในตารางสอบ 

 

๗. คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผล 
 ๗.๑  นางกนกวรรณ  แปงใจ  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  หัวหน+า  

๗.๒  นางชโลธร  กีรติศักดิ์กุล  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
๗.๓  นายวิเชียร กีรติศักด์ิกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 

 ๗.๔  นางกมลวรรณ  บุญสวน  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  ผู+ช�วย 
มีหน�าท่ี   ประเมินและสรุปผลการดำเนินการสอบกลางภาคและรายงานต�อผู+อำนวยการโรงเรียน 

 
๘. คณะกรรมการควบคุมห�องสอบ  

ที่ ชื่อ-สกุล 
วันที่สอบ 

หมายเหตุ 
๑๐ ม.ค. ๖๖ ๑๑ ม.ค. ๖๖ 

๑. นายวชิระ ทัศนโกวิท 
นางสาวสิริมาส น+อยแก+ว 

๑/๑ ๑/๑  

๒. นางรัตติมา บุญสวน 
นางวีรยา เสมาทอง 

๑/๒ ๑/๒  

๓. นางกมลวรรณ บุญสวน 
นายยรรยง รุ�งระวี 

๒/๑ ๒/๑  

๔. นายกิตติพงษF คำยิ่ง 
นางสาวพิชญาพรณF เชียงสวนจิก 

๒/๒ ๒/๒  

๕. นางรุจิรา ทาสุวรรณ 
นางสาวรัชยา โกสาวัง 

๓/๑ 
 

๓/๑ 
 

 

๖. นางประพิน อินไข 
นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอม 

๓/๒ 
 

๓/๒ 
 

 

๗. นางสาววงรัตนF กันผง 
นางสาวอนุศร พุทธา 

๔/๑ 
 

๔/๑  

๘. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล 
นางสาวอัจฉรา แจ�มใส 

๔/๒ ๔/๒  

๙. นางวิภาวดี กันทะกะ 
นางสาวณัฐมล สีหะนาม 

๔/๓ ๔/๓  

๑๐. นายวิวัฒนF การมงคล 
นางสาววีรนุช หล+าน+อย 

๕/๑ ๕/๑  

๑๑. นางสาวรพีพร จันทรFทักษ 
นางประกายรัตนF ทับทัน 

๕/๒ ๕/๒  

๑๒. นายศุภฤกษF ทองแถว 
นางศิริลักษณF กุลศิลารักษF 

๕/๓ ๕/๓  



๔ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
วันที่สอบ 

หมายเหตุ 
๑๐ ม.ค. ๖๖ ๑๑ ม.ค. ๖๖ 

๑๓ นางสาวมณิฐชญาณF จันทรFศรีเปรม 
นางสาวจรรยมณฑนF บุญสิงหF 

๖/๑ 
 

๖/๑  

๑๔ นายปMยะชัย อาสาสอน 
นางสาวภัทรา คนบุญ 

๖/๒ 
 

๖/๒  

๑๕ นางกฤตติกา วันชัย 
นางสาวอรณี ศรีแสง 

๖/๓ ๖/๓  

 

มีหน�าท่ี 
๑. ควบคุมการสอบให+อยู�ในความเรียบร+อยและเปNนไปตามตารางการสอบและหากมีราชการท่ีทราบ

ล�วงหน+าให+สับเปลี่ยนการควบคุมห+องสอบกับผู+ควบคุมห+องสอบอ่ืนให+เรียบร+อย 
๒. รวบรวมและนับกระดาษคำตอบท้ังหมดให+ครบถ+วน  โดยแยกกระดาษ  คำตอบเปล�าของผู+ขาดสอบไว+

ด+านหลัง  และเรียงกระดาษคำตอบของผู+เข+าสอบจาก  เลขท่ีน+อย  ไปหา  เลขที่มาก  ตามลำดับ  แล+ว
บรรจุใส�ในซองเดิมพร+อมเขียนข+อความหน+าซองกระดาษคำตอบให+ถูกต+อง 

๓. ในระหว�างผู+เข+าสอบลงนาม  กรรมการคุมสอบตรวจดูการเขียนรายละเอียด  ในกระดาษคำตอบให+
ถูกต+อง 

๔. ในระหว�างการสอบห+ามครูผู+คุมสอบทำงานอ่ืน เล�นโทรศัพทF หรือคุยกันรบกวนผู+เข+าสอบ 
๕. ให+ครูผู+คุมสอบเข+าควบคุมห+องสอบพร+อมกันทุกวัน ๆ ละ ๒ คน  
๖. ให+ครูผู+คุมสอบปล�อยนักเรียนก�อนหมดเวลาสอบได+ไม�เกิน ๑๐ นาที 
๗. บันทึกปTญหาข+อผิดพลาดลงในแบบบันทึกปTญหาในกระดาษปะหน+าข+อสอบ 
๘. รวบรวมกระดาษคำตอบแต�ละห+องส�งห+องวิชาการตามรายวิชาท่ีสอบในแต�ละวัน ตามลำดับ 

 
 

 ท้ังน้ีให+ผู+ที่ได+รับมอบหมายปฏิบัติหน+าที่โดยเคร�งครัด เพ่ือให+เกิดประสิทธิภาพ มีผลดีต�อนักเรียนและ 
ทางโรงเรียนต�อไป 
 

  สั่ง ณ วันที่   ๓   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

                       
(นางลำดวน  นักดนตรี) 

ผู+อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 














