
 
คําสั่งโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 

ที ่ 10/๒๕64 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบกลางภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕63 

………………………………….. 
 ดวยโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์  ไดกําหนดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอบกลางภาค)   
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา ๒๕63  ระหวางวันที่ 16 – 18  กุมภาพันธ   ๒๕64  เพื่อใหการประเมินผลเปนไป
ดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  ประกอบการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9/2546  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546  เรื่องการมอบอํานาจบังคับ
บัญชาลูกจางประจํา  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
1.1 นายวิชาญ  ทองดา  ผูอํานวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2 นางพรทิภา   อินศิริ   ปฏิบัติหนาทีผู่ชวยผูอํานวยการ กรรมการ 
1.3 นางศิวพร  แยมแตงออน หัวหนากลุมบริหารบุคคล  กรรมการ 
1.4 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง หัวหนากลุมบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.5 นางสุธิดา    นันทวัฒนานุกูล หัวหนากลุมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายเอกลักษณ     เทศเล็ก            ครู ค.ศ. ๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที่  อํานวยการประเมินผลกลางภาคเรียน  ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๒. คณะกรรมการกลางและประสานงาน 
2.1 นางสุธิดา       นันทวัฒนานุกูล ครู ค.ศ. ๓  ประธานกรรมการ 
2.2 นางพรทิภา       อินศิริ  ครู ค.ศ. ๓   รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวรัตนา     ชะวูรัมย  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการ 
2.4 นางสาวกรกช     ฉวีวรรณชล ครูผูชวย   กรรมการ 
2.5 Mr.Marlon   Alabata ครูอัตราจาง  กรรมการ 
2.6 นายเอกลักษณ     เทศเล็ก  ครู ค.ศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่   -  เตรียมอุปกรณการสอบใหกรรมการคุมสอบ  รับแบบทดสอบจากครูประจําวิชา 
 -  รับ และ จายแบบทดสอบ  ใหกรรมการคุมสอบแตละหองและเบิกขอสอบใหครูประจําวิชา 

-  ปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการคุมสอบแตละหองที่ไมอยูควบคุมหองสอบ 
 

   3. คณะกรรมการจัดหองสอบและดูแลความเรียบรอย 
3.1 นายกฤษณา           สวุรรณชัยรบ ครู ค.ศ. ๑  ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอังคะณา จันทะเรือง ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 

ฉบับราง 



ภายในวันจันทรที่  1  มีนาคม  2564 

3.3 นายชัชวาล  คายไธสง ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
3.4 ครทูี่ปรึกษาทุกทาน      กรรมการ 
3.5 นายณัฏฐกิตติ์         ศรสีันต  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาที่  ควบคุมดูแลความเรียบรอยในการจัดหองสอบและขณะสอบใหเปนไปอยางเรียบรอย 
 

 4. คณะกรรมการควบคุมหองสอบ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนาที่   ควบคุมการสอบตามตารางสอบใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษาวาดวยการวัดผล ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยางเครงครัดและเที่ยงตรง 
 

 5. คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบ/ตรวจขอสอบ  สรุปรายงาน  ผลการประเมิน/สอบแกตัว, ซอมเสริม 
5.1 นางสุธิดา       นันทวัฒนานุกูล ครู ค.ศ. 3  ประธานกรรมการ 
5.2 นางพรทิภา       อินศิริ  ครู ค.ศ. 3  กรรมการ 
5.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กรรมการ 
5.4 ครูประจําวิชาทุกวิชา      กรรมการ 
5.5 นางสาวรัตนา ชะวูรัมย  ครู ค.ศ. 1  กรรมการ 
5.6 นางสาวนิภาวรรณ    นอยทะรงค ครูผูชวย   กรรมการ 
5.7 นายเอกลักษณ เทศเล็ก  ครู ค.ศ. 1  กรรมการและเลขานุการ 
 

หนาท่ี  - จัดทําแบบทดสอบรูปแบบออนไลน และอัตนัย สงกลุมงานวิชาการเพื่อลงนาม 
ภายในวันพฤหัสบดีที่  11  กุมภาพันธ 2564 

 - จัดทําแบบทดสอบใหสมบูรณถูกตองเรียบรอย และจัดแบบทดสอบเปนหอง ๆ พรอมทั้ง
ตรวจทานใหเรียบรอย  แลวสงขอสอบงานวัดผลประเมินผลฯ  
ภายในวันจันทรที่  15  กุมภาพันธ  2564 
- ครูประจําวิชาแตละรายวิชาดําเนินการตรวจขอสอบ และบันทึกคะแนนกอนกลางภาคลงใน
ระบบ SGS    

ระดับชั้น คณะกรรมการคุมสอบ หองสอบ 
ม.๑/๑ นางสุธิดา   นันทวัฒนานุกูล 

นายชัชวาล คายไธสง 
ม.๑/๑ 

ม.๑/๒ นางศิวพร   แยมแตงออน ม.๑/๒ 
ม.2/1 นางสาวกรกช   ฉวีวรรณชล นายกฤษณา  สุวรรณชัยรบ ม.2/1 
ม.2/2 นางสาวณัฐฐิกา   มีมาก นางพรทิภา   อินศิริ ม.2/2 
ม.3/1 นางสาวปณณธร   แกนนาค นางสาวรัตนา ชะวูรัมย ม.3/1 
ม.3/2 นางสาวนิภาวรรณ   นอยทะรงค Mr.Marlon   Alabata ม.3/2 
ม.4 นางสาวอังคะณา   จันทะเรือง 

นายณัฏฐกิตติ์ ศรีสันต 
ม.4 

ม.5 นางรุงนภา   แดงเดช ม.5 
ม.6 นางสาวเนาวเรศร   อยูพุม นายชัยพร ขุนนาแกว ม.6 

Online นางสาวจุฑารัตน      มุงพากเพียร คอมฯ ๑ 
Online นายเอกลักษณ        เทศเล็ก  คอมฯ ๒ 
Online นางสาวณัฐธิดา      เกตุพิมาย คอมฯ ๓ 



ทั้งนี้  ใหกรรมการทุกทานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  การปฏิบัติของผูกํากับการสอบ  
พ.ศ. 2548  โดยเครงครัด 

       สั่ง  ณ  วันท่ี  9  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

(นายวิชาญ   ทองดา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 
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สำเนาถูกต้อง
เอกลักษณ์  เทศเล็ก
(นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก)
ครู ค.ศ.๑/ผู้พิมพ์


