
 
 

คําสั่งโรงเรยีนกระแสสินธุวทิยา 

ท่ี 38/2560 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบระหวางภาค  
ประจําภาคเรยีนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

------------------------------------------------- 

 ดวย  โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา กําหนดการสอบระหวางภาค ประจําภาคเรียนท่ี  1                  

ปการศึกษา 2560  ระหวางวันท่ี 11 – 13  กรกฎาคม  2560  เพ่ือใหการดําเนินการสอบเปนไปดวย

ความเรียบรอยและเกิดผลดีตอทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบระหวางภาค ประจําภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2560  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวาง 

การดําเนินการสอบ ประกอบดวย 

1. 1  นายเกษม  รัตนโชติ     ประธานกรรมการ 

1.2  นายสมพร  สขุเกษม         รองประธาน 

1.3  นายบุญวัฒน  จวนสวาง           รองประธาน 

1.4  นางสาวอรพิน  เรืองศรี   กรรมการ 

1.5  นายไพศาล  คงสุวรรณ   กรรมการ 

1.6  นายวิรัตน  ขุนราช    กรรมการและเลขานุการ 

1.7  นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดําเนินการสอบ ประกอบดวย 

2.1  คณะกรรมการกลาง มีหนาท่ี อํานวยความสะดวก ในจัดหองสอบ การดําเนิน     

การสอบ การจัด/สง และเก็บแบบทดสอบทุกรายวิชาท่ีทําการสอบ พรอมท้ังคืนขอสอบใหครูประจําวิชา         

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย 

2.1.1  นายวิรัตน  ขุนราช   หัวหนา 

2.1.๒  นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ ผูชวย 

2.1.3  นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว  ผูชวย 

2.1.4  นายสุธน  ขวัญแกว   ผูชวย 
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2.2  คณะกรรมการจัดทําตารางสอบ  มีหนาท่ี สํารวจวิชาท่ีจัดสอบในตาราง กําหนด

ตาราง เวลาสอบของแตละวิชา และหองสอบของแตละชั้นเรียน ประกอบดวย 

2.2.1  นายวิรัตน  ขุนราช   หัวหนา 

2.2.2  นางสาวอมร  ชวยพันธ  ผูชวย 

2.3  คณะกรรมการอัดสําเนาแบบทดสอบ  มีหนาท่ี รับแบบทดสอบตนฉบับจากครผููสอน 

และทําสําเนาแบบทดสอบใหเพียงพอกับผูเขาสอบแตละวิชา  ประกอบดวย 

2.3.1  นายสุพล  ดําสิโก   หัวหนา 

2.3.2  นายไพบูลย  สังขะบุญญา  ผูชวย 

2.4  คณะกรรมการควบคุมหองสอบ มีหนาท่ี ควบคุม ดูแลการจัดหองสอบ การสอบ

ของนักเรียนท่ีรับผิดชอบให เปนไปตามระเบียบการเขาสอบ ตรวจนับจํานวนแบบทดสอบ และ

กระดาษคําตอบของผูเขาสอบใหครบถวนกอนสงคืนกรรมการกลาง ประกอบดวย 

หอง

สอบ กรรมการควบคุมหองสอบ 

11  

ก.ค. 

60 

12  

ก.ค. 

60 

13  

ก.ค. 

60 

ค.1 นายเอกชัย  มงชู นายบุญวัฒน  จวนสวาง ม.1/1 ม.1/1 ม.1/1 
ท.2 นายพุทธิพงษ  เอ่ียวสกุล นายไพศาล  คงสุวรรณ ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 

คอม(เกา) วาที่รอยตรีหญิงอรจิรา ทะลิทอง นายสุธน  ขวัญแกว ม.1/3 ม.1/3 ม.1/3 
อ.1 นายสมพร  สุขเกษม นายนเรศ  ทองมี ม.2/1 ม.2/1 ม.2/1 
ส.1 นางประนอม  ประยรู นายวิรัตน  ขุนราช ม.2/2 ม.2/2 ม.2/2 
ส.2 นางยุพิน  ชูเรืองสุข นายแวรอนิง  แวเด็ง ม.2/3 ม.2/3 ม.2/3 
ท.1 นางแฉลม  ศรีสุวรรณ น.ส.อรพิน  เรืองศรี ม.3/1 ม.3/1 ม.3/1 
ท.3 นายบุญพา  สิทธิศักดิ์ น.ส.อมร  ชวยพันธ ม.3/2 ม.3/2 ม.3/2 
ค.3 นางสมใจ  สุวรรณวงศ น.ส.กาญจนา  เจียรติ้ว ม.3/3 ม.3/3 ม.3/3 
ค.2 นางจุรีภรณ  นอยเสง่ียม นายวิรัช  หวังสป ม.4/1 ม.4/1 ม.4/1 
ค.2 นางจุรีภรณ  นอยเสง่ียม นายวิรัช  หวังสป ม.4/2 ม.4/2 ม.4/2 
ว.1 นางอรทัย  คงสุวรรณ น.ส.สิณี  บัวผัน ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 
อ.2 น.ส. ปรัศนี  บินเจะแม น.ส.พิษณา  บัวชุม ม.5/2 ม.5/2 ม.5/2 
ว.2 นางอัจฉราภรณ  ศรีไสยเพชร นายวรากร  โรจนรักษ ม.6/1 ม.6/1 ม.6/1 
อ.3 น.ส.สุทธิพร  แกลวทนงค Mr.Herbert C.Donguines ม.6/2 ม.6/2 ม.6/2 
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2.5  คณะกรรมกำรรับ-ส่งซองแบบทดสอบ  มีหน้าที่ รับซองแบบทดสอบจากห้อง
วิชาการไปส่งยังห้องสอบ และน าซองแบบทดสอบที่สอบเรียบร้อยแล้วจากห้องสอบมาส่งคืนที่ห้องวิชาการ 
ประกอบด้วย 

2.5.1  นายสุพล  ด าสิโก   หัวหน้า 
2.5.2  นายไพบูลย์  สังขะบุญญา  ผู้ช่วย 
2.5.3  นางเฉลิม  ศิริประภา  ผู้ช่วย 

 2.6  คณะกรรมกำรควบคุมสัญญำณเวลำ  มีหน้าที่ ควบคุมเครื่องบอกสัญญาณเวลา    
ให้เป็นไปตามตารางสอบ ประกอบด้วย 

2.6.1  นายสุธน  ขวัญแก้ว   หัวหน้า 
2.6.2  นายสุพล  ด าสิโก   ผู้ช่วย 

   

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย   
การปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบอย่างเคร่งครัด และเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการต่อไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
            

(นายเกษม  รัตนโชติ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
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ตารางสอบระหว่างภาค ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 

วัน  เวลา 08:30 - 10:00  10:10 - 11:10 11:10 - 12:10 12:10 - 13:40 13:50 - 14:50 

  ม.1 ค21101 ท21101  ส21101  
11 ม.2 ค22101 ท22101  ส22101  

ก.ค. ม.3 ค23101 ท23101  ส23101  
60 ม.4/1 ค31101 ท31101  ว31101  

  ม.4/2 ค31101 ท31101  ว31101  

  ม.5/1 ค32101 ท32101  ว32241 ส32101 
  ม.5/2 ค32101 ท32101   ส32101 

  ม.6/1 ค33201 ท33101  ว33241  

  ม.6/2 ค33203 ท33101  อ33203  

  ม.1 ว21101 อ21101  ค21201 พ21101 
12 ม.2 ว22101 ค22201  ส22102  

ก.ค. ม.3 ว23101 อ23101  พ23101  
60 ม.4/1 ว31102 ส31101  อ31101  

  ม.4/2 ว31102 ส31101  อ31101  

  ม.5/1 ว32101 อ32101  ว32221 ส32102 
  ม.5/2 ว32101 อ32101   ส32102 

  ม.6/1 ว33101 อ33201  ว33221  

  ม.6/2 ว33101 อ33201  ท33201  

  ม.1 ส21102 จ21203  อ21203  
13 ม.2 อ22101 พ22101  อ22203  

ก.ค. ม.3 ส23102 อ23203  ค23201  
60 ม.4/1 ว31103 ส31102  ค31201  

  ม.4/2 ว31103 ส31102    

  ม.5/1 ว32201 จ32205  ค32201  
  ม.5/2 อ32201 จ32207  ส30205  

  ม.6/1 ว33201 ส33101  จ33205  

  ม.6/2 ส30207 ส33101  จ33207  

 


