
                                                           

 

                                
 

                                     คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
                                                             ที่  312 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาไทย คณิตศาสตร  
และวิทยาศาสตร   ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สนามสอบโรงเรียนชุมแพศึกษา 

*************************** 
       

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดทําขอสอบกลางวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร  เพื่อทดสอบวัดความรู ความสามารถของนักเรียนดานภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร    ตาม
แนว PISA และตัวช้ีวัดดานผูเรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินการ  
โดยกําหนดใหจัดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และนักเรียนใชมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2557   
พรอมกันในวันเสารที่ 2 สิงหาคม  2557    

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาประสงคและมปีระสทิธิภาพ จึงแตงตัง้ 
คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ของโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนชุมแพศึกษาดังตอไปนี ้

 
1. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 

  1.  นายธํารง  ชื่นนิรันดร             ผูอํานวยการโรงเรียนชมุแพศึกษา        หัวหนาสนามสอบ 
 2. วาที่ พันตรีสุขุม  บุญภูมิ          รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา      รองหัวหนาสนามสอบ 
 3. นายธนะ  สมนอย          รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการ 
 4. นางมณฑิรา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ   รองผูอํานวยการโรงเรียนชมุแพศึกษา      กรรมการ 
 5. นายสมเดช  สอนถม              รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที่ 

1. กํากับ ดูแลการสอบใหพรอมกอนดําเนินการสอบ  โดยกําหนดจัดที่นั่งสอบหองสอบละ 35 คน  
2. กํากับและตรวจสอบ แกไขปญหาในการทดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ตรวจสอบได 
3. หัวหนาสนามสอบ ดําเนินการประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติในการสอบใหกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ 

และกรรมการรับ-สงขอสอบ ทราบกอนดําเนินการสอบ  
4. รายงานผลการปฏิบัตงิาน ปญหา และขอเสนอแนะให สพม.25 

 
2. คณะกรรมการกลาง ประกอบดวย 
  1.  นายกิตติ  ทับขันต  หัวหนากลุมพฒันางานวิชาการ   ประธานกรรมการ 
     2.  นางวันเพ็ญ  ทับขันต  เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล   กรรมการกลาง 
  3.  นางแกนจันทร  งิสันเทียะ เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล   กรรมการกลาง 
  4.  นายเสกสรรค  จันสนทิ  เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล   กรรมการกลาง 
  5.  นางสายหยุด  ภิรมยไกรภักดิ ์ เจาหนาที่งานพยาบาล    กรรมการกลาง 
  6.  นางจงรักษ  พูนทอง  ครู      กรรมการกลาง 
  7.  นางสาวสินีนาฎ  มหาวงษ เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล   กรรมการกลาง 
 8. นายวิกรม  หอมแสง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
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 9. นางสาวอริศรา  ตาสุย  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 10. นางสาวภัทราภรณ  คําขวา  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 11. นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 12. นางสาวอภิญญา  โนบรรเทา  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 13. นายวีรยุทธ  เหมือนนึก  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 14. นายอมรเทพ  เหลือ่มอุไร  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 15. นางสาวนนนที  รัศมีพันธ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 16. นางสาวกรรณกิาร  อุขุนทด  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 17. นายศตพล  งามจํารัจ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 18. นายเกรียงไกร  นาเลิง  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 19. นายสกุลศักดิ์  ทาขุลี   นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 20. นายมณฑล  การินทร  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 21. นายธนัชพันธ  ลาวินิจ  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 22. นางสาวสุวารัตน  โกสียรัตน  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 23. นางสาวปญจรัตน  อุดมแกว  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 24. นายปริญญา  อันภักด ี  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการกลาง 
 25.  นายอุทัย  กสิวัฒน  หัวหนางานวัดและประเมินผล    กรรมการกลางและเลขานุการ 

     26.  นายอภิวัฒน ศรีกัณหา        เจาหนาที่งานวัดและประเมินผล     กรรมการกลางและผูชวยเลขานุการ 
 
 มีหนาที่ 

1. กํากับ ดูแลการสอบใหพรอมกอนดําเนินการสอบ  โดยกําหนดจัดที่นั่งสอบหองสอบละ 35 คน  
2. จัดทําบญัชีรายช่ือผูเขาสอบ ทุกหองสอบ พรอมติดปายประชาสัมพันธ   
3. กํากับและตรวจสอบ แกไขปญหาในการทดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ตรวจสอบได 
4. ตรวจสอบการนับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และตรวจการฝนรหสัตาง ๆ ใหถูกตองโดยเรียง

กระดาษคําตอบตามเลขที่นัง่สอบ แบบลงลายมอืชื่อผูเขาสอบ กอนปดผนึก  
5.  เก็บรกัษาแบบทดสอบไวใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. สงซองกระดาษคําตอบใหคณะกรรมการรบั-สงกระดาษคําตอบ เพื่อนําสง สพม. 25 ตอไป 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

2.  คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  ประกอบดวย 

1.  นายกัมปนาจ  ศรีอุทธา  ตําแหนง ครู         ประธานคณะทํางาน               
2.  นายพิชิต  ทองลน   ตําแหนง คร ู   รองประธานคณะทํางาน         
3.  นายสุพจน จิตรบาล   ตําแหนง พนักงานขับรถ             คณะทํางาน   

มีหนาที่ 

 1.  รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 ในเชาวันสอบ 
วันเสารที่  2  สิงหาคม  2557    เวลา  06.00 - 07.00 น.  

2.  นําสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกคณะกรรมการกลางของสนามสอบ  กอนเวลาเขาสอบ 30 นาท ี
และรบักระดาษคําตอบคืนเมือ่เสรจ็สิ้นการสอบ พรอมทั้งนํากระดาษคําตอบ สง  สพม. 25  ภายในระยะเวลา  2 ชั่วโมง
หลงัวิชาสุดทายสอบเสร็จสิ้น 

3. รับขอสอบ ณ หองโสตโรงเรียนขามแกนนคร 
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3.  คณะกรรมการจัดหองสอบและรับ – สงแบบทดสอบ ประกอบดวย 

 1. นายวิเชียร  งามสมหาญ      ตําแหนงครูโรงเรียนชุมแพศกึษา   
2. นายวงเดือน  สมรือแสน      ตําแหนงครูโรงเรียนชุมแพศกึษา 
3. พนักงานสถานทีทุ่กคน     ตําแหนงนักการโรงเรียนชุมแพศึกษา                    

มีหนาที่ 

1. จัดหองสอบใหพรอมกอนการดําเนินการสอบ 1  วัน 
2. จัดหองสอบโดยจัดที่นั่งสอบไมเกิน 35 ที่นั่งตอ 1 หองสอบ  
3. ติดบัญชีรายช่ือผูเขาสอบ หนาหองสอบ 
4. จัดโตะเกาอี้ในหองสอบตาง ๆ คืนใหครบจํานวนเมื่อเสร็จสิน้การสอบ 
5. รับ – สง ขอสอบระหวางกรรมการกลางกบัหองสอบในอาคารตางๆ 

 

4.  คณะกรรมการกํากับหองสอบ    ประกอบดวย 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

หองสอบที่ ชื่ออาคาร/ชั้น/หอง 
กรรมการกํากับหองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

1 523 
น.ส.เสาวลกัษณ  นามจันด ี
นายวะนิช  อุประชัย 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

2 524 
น.ส.ปยะฉัตร  เพชรไพรินทร 
นายชูชาติ  ภิรมยไกรภักดิ ์

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

3 525 
นางสมปอง  โฆษจันทรา 
น.ส. สุวินา  ไกรออน 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

4 526 
นางเยาวนิตย  อุประชัย 
นางสุภาวดี  เจริญสมบัต ิ

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

5 532 
นายสุทธิพล  ทองเทียม 
น.ส. กรกนก  หลอดอาษา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

6 533 
นายประยทุธ  คําจันลา 
นายชัยรัตน  บูรณสรรค  

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

7 534 
นางสาวบรรจง  ปูเพง็ 
นางสาวชูจิต  รักษมณี 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

8 535 
น.ส.เยาวรัตน  โคตรสําราญ 
นางณัฐปภัสร  ธีรสุคนธ 

ครู/โรงเรียนชุมแพศกึษา 

9 536 
นายณรงครัชช ธีรสุคนธ 
นายกิจวัฒน  แสนศรรีะ 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

10 122 
นายบรรจบ  ทัพซาย 
นายทวนทอง  วงษปญญา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

11 123 
นายพีระพงษ  ตรีศาสตร 
นางสาคร  พันธะล ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 
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หองสอบที่ ชื่ออาคาร/ชั้น/หอง 
กรรมการกํากับหองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

12 124 
นางอรนุช  บุญเกษม 
นางวิลาวรรณ  สมลือแสน 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

13 125 
นางปฐมธิดา  แสนศรีระ 
นางภัสสรีวัลย  ทะคง 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

14 126 
นางสาวคณิษฐา  ระโหฐาน
ดร.สทิธิชัย  นิลแกง 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

15 132 
นางบุญฑริกา  บุญหลา 
นายวุฒิชัย  จําปาหวาย 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

16 133 
นายโกมล  ศิริวัฒนกลุ 
นางสาวกิตติพร  อาพา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

 
 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
 

หองสอบที่ ชื่ออาคาร/ชั้น/หอง 
กรรมการกํากับหองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

1 134 
นายทศพณ  ทองแยม 
นายวัจนกร  สารแขวีระกุล 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

2 135 
นายวรเทพ  หาจันดา 
นายคิมหันต  ชัยศร ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

3 136 
นางนพวรรณ  นันตา 
นางสาวอิสรา  พิมคีร ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

4 222 
นางสาววรีพร  ชาติชนะ 
นางปรียา  ศรีคํามวน 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

5 223 
นางสุภาภรณ  เลอยุกต 
นางสาวจรรยมณฑน  พรมนิล 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

6 224 
นางประทิ่น  ลือชา 
นางสาวชนิษฐา  แพงบุบผา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

7 225 
นางกมลทิพย  โพธ์ิจันทร 
นายสราวุฒิ  บุร ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

8 226 
นางสาวรวีวรรณ  ดิลกลาภ 
นางณัฏฐิยาภรณ  นิราศสูงเนิน 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

9 227 
นางสาวยุพดี  เจรญิรัตนไพฑูรย 
นางพรทพิา  นอยด ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

10 232 
นางนิศากร  บรรยง 
นางรัชดาพร  จันฤาชา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

11 233 
นางเอมอร  จันทาตีด 
นายจักรี  อบมา 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 
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หองสอบที่ ชื่ออาคาร/ชั้น/หอง 
กรรมการกํากับหองสอบ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

12 234 
นางพิมพพร  อุนผาง 
นางสาวกฤตยา  เที่ยงวิเศษ 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

13 235 
นางสุกญัญา  สมลือแสน 
นางสาวนภัทร  ยอดวัฒนกลุ 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

14 236 
นางสุภาพร  ชวเดชารัตนกุล 
นายวัชรศักดิ์  สอนชัยภูมิ 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

15 632 
ดร.สุธี  ศรศักดา 
นางสาวณัฏฐกฤตา  จุรีมาศทวีศร ี

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

16 633 
นางสาวไพพร  ปราบพาล 
นายอนุชิต  มลทาทิพย 

ครู/โรงเรียนชุมแพศึกษา 

 
มีหนาที่ 

1. ปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 2 สิงหาคม  2557   
โดยในเชาวันสอบที่  2 สิงหาคม  2557   ตั้งแตเวลา  07.30  น. เปนตนไป 

2. ควบคุมการดําเนินการสอบใหเปนไปตามระเบียบ อยางเครงครัด  
3. รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบทัง้หมดใหครบถวนหลังการสอบเสรจ็สิ้นทันที  แลว 

นําสงใหคณะกรรมการอํานวยการประจําสนามสอบ 
4. ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการการเงิน ประกอบดวย 
 1. นางปราณี  มณีกานนท  ตําแหนง ครู         ประธานคณะทํางาน 
 2. นางทองทศ  แสงดารา  ตําแหนง ครู         คณะทํางาน  
 3. นายสนอง  สมเทศน  ตําแหนง ครู         คณะทํางาน   
มีหนาที่ 

1. ประมาณการงบประมาณคาใชจาย 
2. เบิกจายคาอาหารกลางวันและสวัสดิการ 

 

6. คณะกรรมการประชาสมัพันธ   ประกอบดวย 

1.  นางรัชนี  โพธิกุล  ตําแหนง ครู         ประธานคณะทํางาน               
2.  นายวีระยุทธ  ศิลาศรี  ตําแหนง คร ู   รองประธานคณะทํางาน         

มีหนาที่ 
1. ประชาสัมพันธใหการจัดสอบใหเปนไปตามตารางสอบ  
2. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
7. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
  1. นางสุกลัยาณี  ภูวนาถศรัณญา ประธานกรรมการ 
  2. แมบานงานบริการทุกคน กรรมการ 
  3. นางนพลักษณ  พงษรักษ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหนาที่   1. จัดทําอาหารกลางวันสําหรบัคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
   2. เตรียมน้ําดื่มและอปุกรณพรอมทั้งนําไปบรกิารแกกรรมการควบคุมหองสอบตามอาคารตางๆ ในชวงเชา  
       และชวงบายหรอืตามความเหมาะสม 

 

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ เอาใจใส และเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม เพื่อใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับ และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศชาติสืบไป  ทั้งนี้ใหดําเนินการเบิกเงินคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการสอบจากตนสังกัด 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

สั่ง   ณ  วันที่  25   กรกฎาคม      พ.ศ. 2557 
                     

                                                                 
               (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 




