คําสั่งโรงเรียนสังขะ
ที่ 348/๒๕61
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๖
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕61
---------------------------ด ว ยโรงเรี ย นสั ง ขะ ได กํ า หนดการสอบกลางภาค ภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2561 ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๖ ระหวางวันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ เ ป า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค จึ ง อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๙ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๓ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายสุวรรณ สายไทย
ผูอํานวยการโรงเรียนสังขะ
ประธานกรรมการ
๑.2 นายบุญชวย ถวยทอง
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวีระเดช พูนทรัพย
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.4 นายชูชาติ คิดดี
รองผูอํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.5 นางสําราญ จันทรประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.6 นางอาภัสรา บูรณเจริญ
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.7 นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.8 นายณรงค ถมปทม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.9 นายรังศรี ปกมะนัง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.10 นางนิตยาพร พิมพศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.11 นายศุภชัย พิมพศรี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๑2 นายสกุลศึก บุราคร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๑3 นายจํารูญ สุขอุม
ครูชํานาญการ
กรรมการ
1.14 นายวัชรินทร ผลจันทรงาม ครูชํานาญการ
กรรมการ
1.15 นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว
ครูชํานาญการ
กรรมการ
๑.๑6 นางธัญชนก สุตวณิชย
ครูชํานาญการ
กรรมการ
1.17 นายประสงค ตอนศรี
รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
๑.๑8 นางสาวพาสันติ บุญธรรม ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.๑9 นางอิงอร ผลจันทรงาม
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.20 นางฐายิกา ดวงพร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.21 นางปณิดา แกวหอม
ครูชํานาญการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.22 นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครู
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําแนะนํา ตัดสินใจ เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุตามวัตถุประสงค

๒. คณะกรรมการดําเนินการ
๒.๑ คณะกรรมการกํากับหองสอบ มีหนาที่
๒.๑.๒ ควบคุมดูแลการสอบของนักเรียนหองที่รับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบของสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๑.๓ ควบคุม ดูแลประจํา ณ หองสอบที่กําหนดให ระมัดระวังไมใหมีการทุจริตในการสอบ
๒.๑.๔ ใหนักเรียนลงมือทําขอสอบและหยุดทําขอสอบ ตามกําหนดเวลาในตารางสอบ
๒.๑.๕ ปฏิบัติหนาที่ทุกวันที่มีการสอบ ประกอบดวย
วันจันทร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
ที่ ชั้นที่สอบ
๑
ม.1/1
๒
ม.1/2
๓
ม.1/3
๔
ม.1/4
๕
ม.1/5
๖
ม.1/6
๗
ม.1/7
๘
ม.1/8
๙
ม.1/9
๑๐ ม.2/1
๑๑ ม.2/2
๑๒ ม.2/3
๑๓ ม.2/4
๑๔ ม.2/5
๑๕ ม.2/6
๑๖ ม.2/7
17 ม.2/8
18 ม.2/9
๑9 ม.3/1
20 ม.3/2
๒1 ม.3/3
๒2 ม.3/4
๒3 ม.3/5
๒4 ม.3/6
๒5 ม.3/7
26 ม.3/8
27 ม.4/1
28 ม.4/2
29 ม.4/3
30 ม.4/4
31 ม.4/5

หองสอบ
211
212
214
215
216
217
218
221
222
223
224
225
226
227
228
411
412
417
421
422
424
427
428
431
432
434
511
512
513
514
515

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
นางจารีรัตน พลศรี
นางถวิล สุขสิน
นางศิริพร ศรีนอย
นางเสาวภา รอบรู
นางนพวรรณ พรหมประโคน
นายสกุลศึก บุราคร
นางอาภัสรา บูรณเจริญ
นายศักดิ์ชาย รุงเรือง
นายณรงค ถมปทม
นางดวงดาว ทาระสาร
นายปกรณ บัวแยม
นางทิพยรัตน เพลินสุข
นายสุกิจ เมืองงาม
นางศิริประภา นอลา
นางจันจิรา หมั่นบอแก
นางอารดา ขันตี
นายสุทัศน ใจศีล
นางสําเรียง สุขพันธ
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป
นายบรรจง ถิ่นแถว
นางภักษร มหาเทียนธํารง
นายสําราญ ทองสระคู
นางฐิติรัตน ไตรรัตน
นายคีตะ กระจายศิลป
นายอํานวย ประไวย
นางสาวอุนนดา ศาลางาม
นางปริญญา จุลทัศน
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น
นายนราวุธ วิยาสิงห

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นายภัทรพล บุตรดา
นางภรชนก ใจศีล
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม
นางสาวสถาพร ภาสดา
นายไพโรจน แสนพันธ
นางนิทราพร มีเจริญ
นางสาวอมรรัตน ภูจาพล
นายพันธรักษ ลําดวนหอม
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง
นางพูนศรี อุสาหดี
นางสาววิเศษศิษฐ โสวภาค
นางสาวกรรณิการ ศรีลาชัย
นางสาวสุพิชญากานต ไกรยา
นางสาวนิตยา บุดดางาม
นางสาวทิพยธิดา เอี่ยมสะอาด

นายวรพงศ พันสารคาม
นางสุรภา แสงสวาง
นางสาวนุศรา ทาจันทร
นางสาวมินตรา ไชยลาภ
นางปะวินา ใจกลา
นางสาวศุภลักษณ ปตยะสา
นายจิตรภณ บูรณเจริญ
นางสาวภาณินี ศูนยกลาง
นางสาวเขมิสรากาญจน สมถวิล

นางมะลิวรรณ อะนุติ
นายรัตนะ แสงลา
นางน้ําผึ้ง พิศิลป
นางสาวมาริษา เหลาชัย
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง
นางสาวสุกัญญา หาสุข
นางสาวสมฤดี โนนใหญ

วันจันทร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 (ตอ)
ที่
32
33
34
35
36

ชั้นที่สอบ
ม.4/6
ม.4/7
ม.4/8
ม.4/9
ม.4/10

หองสอบ
516
521
522
523
524

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
นายสุริเยศวร พิศิลป
นางสาวมาริสา อินทรามะ
นางจารุวรรณ อินทรทอง
นางสาวดารุณี เหมาะหมาย
นายพิสิษฐ สุวฤทธิยาธร

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
ที่
ชั้นที่สอบ
หองสอบ
ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
1
ม.1/1
211
นางนิทราพร มีเจริญ
2
ม.1/2
212
นางสําราญ จันทรประเสริฐ
3
ม.1/3
214
นางนพวรรณ พรหมประโคน
4
ม.1/4
215
นายมนัส ดีพรอม
5
ม.1/5
216
นายภัทรพล บุตรดา
6
ม.1/6
217
นางสาวธีรารัตน เธียรวิวัฒนา
7
ม.1/7
218
นางธัญชนก สุตวณิชย
8
ม.1/8
221
นางดวงดาว ทาระสาร
9
ม.1/9
222
นางภรชนก ใจศีล
๑0
ม.2/1
223
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง
11
ม.2/2
224
นายศักดิ์ชาย รุงเรือง
12
ม.2/3
225
นายพันธรักษ ลําดวนหอม
13
ม.2/4
226
นายคีตะ กระจายศิลป
14
ม.2/5
227
นางสาววิเศษศิษฐ โสวภาค
15
ม.2/6
228
นางอารดา ขันตี
16
ม.2/7
411
นายวัชรินทร ผลจันทรงาม
17
ม.2/8
412
นายศุภชัย พิมพศรี
18
ม.2/9
417
นางเสาวลักษณ บัวบาน
19
ม.5/1
421
นายจํารูญ สุขอุม
20
ม.5/2
422
นายวิทยา รอบรู
21
ม.5/3
424
นางนิตยา ทองสระคู
22
ม.5/4
427
นางปทยาวดี ขวัญรัมย
23
ม.5/5
428
นายสุกิจ เมืองงาม
24
ม.5/6
431
นางนิตยาพร พิมพศรี
25
ม.5/7
432
นางรุงอรุณ หลาวิลัย
26
ม.5/8
434
นายอนัน ขาวงาม
27
ม.5/9
437
นางสาวศุภลักษณ ปตยะสา
28
ม.5/10
438
นางปะวินา ใจกลา
29
ม.6/1
511
นายรังศรี ปกมะนัง
นางสาวนวรัตน ปติภัทรสกุลชัย
30
ม.6/2
512
31
ม.6/3
513
นายสุริเยศวร พิศิลป

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นางสาวอุมบุญ ประทุมแกว
นางสาวสรอย ลักขษร
นางสาวธันยพร เตียนไชย
นายชลิต เมาะราษี
นายธนวัฏ สิงหแป
ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นายชรินทร มหานาม
นางศิริพร ศรีนอย
นางสาวมินตรา ไชยลาภ
นางพูนศรี อุสาหดี
นายสมัย บุญหลา
นางสาวสถาพร ภาสดา
นายไพโรจน แสนพันธ
นางสาวจารุวรรณ อินทรทอง
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี
นางสาวอุมบุญ ประทุมแกว
นางสาวสรอย ลักขษร
นายรัตนะ แสงลา
นางสุรภา แสงสวาง
นางสาวอมรรัตน ภูจาพล
นางสาวอุมารินทร บุญเจริญ
นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว
นางสาวจินตนา มหาริตะวัน
นางสาวรัชดาพร ทนทาน
นางสาวธันยพร เตียนไชย
นายชยุตพงศ สามิตร
นางสาวลฎาภา สะปะสิริ
นางสาวนุศรา ทาจันทร
นางสาววีณา แววกระโทก
นางสาวภาณินี ศูนยกลาง
นางสาวทิพยธิดา เอี่ยมสะอาด

นางสาวเขมิสรากาญจน สมถวิล

นางสาวสมฤดี โนนใหญ
นางสาวนิตยา บุดดางาม
นายธนวัฎ สิงหแป

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 (ตอ)
ที่
ชั้นที่สอบ หองสอบ
ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
32
ม.6/4
514
นางสาวดรุณี เหมาะหมาย
33
ม.6/5
515
นายพิสิษฐ สุวฤทธิยาธร
34
ม.6/6
516
นายนราวุธ วิยาสิงห
35
ม.6/7
521
นางน้ําผึ้ง พิศิลป
36
ม.6/8
522
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น
37
ม.6/9
523
นายอํานวย ประไวย
38
ม.6/10
524
นางปริญญา จุลทัศน
วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
ที่
ชั้นที่สอบ หองสอบ
๑
ม.3/1
211
๒
ม.3/2
212
๓
ม.3/3
214
๔
ม.3/4
215
๕
ม.3/5
216
๖
ม.3/6
217
๗
ม.3/7
218
๘
ม.3/8
221
๙
ม.4/1
222
๑0
ม.4/2
223
๑1
ม.4/3
224
12
ม.4/4
225
13
ม.4/5
226
14
ม.4/6
227
15
ม.4/7
228
16
ม.4/8
411
17
ม.4/9
412
18
ม.4/10
417
19
ม.5/1
421
20
ม.5/2
422
21
ม.5/3
424
22
ม.5/4
427
23
ม.5/5
428
24
ม.5/6
431
25
ม.5/7
432
26
ม.5/8
434
27
ม.5/9
437
28
ม.5/10
438

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
นางถวิล สุขสิน
นายณรงค ถมปทม
นางจารีรัตน พลศรี
นางเสาวภา รอบรู
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
นายรังศรี ปกมะนัง
นางสําราญ จันทรประเสริฐ
นางปทยาวดี ขวัญรัมย
นางสาวกรรณิการ ศรีลาชัย

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นางสาวมาริสา อินทรามะ
นายชลิต เมาะราษี
นายปกรณ บัวแยม
นางสาวมาริษา เหลาชัย
นางสาวอุนนดา ศาลางาม
นายวรพงศ พันสารคาม
นางสาวสุกัญญา หาสุข
ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒

นางสาวทิพยธิดา เอี่ยมสะอาด

นายอนัน ขาวงาม
นางสาวธันยพร เตียนไชย
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม
นางทิพยรัตน เพลินสุข
นางสาวสุพิชญากานต ไกรยา
นางศิรประภา นอลา
นายมนัส ดีพรอม
นางสาวนวรัตน ปติภัทรสกุลชัย นายสมัย บุญหลา
นางจันจิรา หมั่นบอแก
นางสาววีณา แววกระโทก
นายศุภชัย พิมพศรี
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข
นางสาวธีรารัตน เธียรวิวัฒนา นางสาวมาริษา เหลาชัย
นายชรินทร มหานาม
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี
นางธัญชนก สุตวณิชย
นางสาวนิตยา บุดดางาม
นางรุงอรุณ หลาวิลัย
นางสาวอุมารินทร บุญเจริญ
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
นางเสาวลักษณ บัวบาน
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป
นางสาวสุกัญญา หาสุข
นางสําเรียง สุขพันธ
นางภักษร มหาเทียนธํารง
นายบรรจง ถิ่นแถว
นางสาวนุศรา ทาจันทร
นางฐิติรัตน ไตรรัตน
นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว
นางนิตยา ทองสระคู
นางสาวอุมบุญ ประทุมแกว
นายวัชรินทร ผลจันทรงาม นางมะลิวรรณ อะนุติ
นายสุทัศน ใจศีล
นางสาวอมรรัตน ภูจาพล
นางนิตยาพร พิมพศรี
นางสาวรัชดาพร ทนทาน
นายจํารูญ สุขอุม
นางสาวมินตรา ไชยลาภ
นายสําราญ ทองสระคู
นายจิตรภณ บูรณเจริญ
นายวิทยา รอบรู
นางสาวสถาพร ภาสดา

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
ที่
ชั้นที่สอบ หองสอบ
ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
๑
ม.2/1
211
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง
๒
ม.2/2
212
นายไพโรจน แสนพันธ
๓
ม.2/3
214
นางศิริพร ศรีนอย
๔
ม.2/4
215
นายวรพงศ พันสารคาม
๕
ม.2/5
216
นายสกุลศึก บุราคร
๖
ม.2/6
217
นางนพวรรณ พรหมประโคน
๗
ม.2/7
218
นางภรชนก ใจศีล
๘
ม.2/8
221
นางนิทราพร มีเจริญ
๙
ม.2/9
222
นางอาภัสรา บูรณเจริญ
10
ม.3/1
223
นายภัทรพล บุตรดา
11
ม.3/2
224
นางดวงดาว ทาระสาร
12
ม.3/3
225
นายสุกิจ เมืองงาม
13
ม.3/4
226
นางสาววิเศษศิษฐ โสวภาค
14
ม.3/5
227
นายพันธรักษ ลําดวนหอม
15
ม.3/6
228
นายศักดิ์ชาย รุงเรือง
16
ม.3/7
411
นายจิตรภณ บูรณเจริญ
17
ม.3/8
412
นางนิตยา ทองสระคู
18
ม.4/1
417
นายวิทยา รอบรู
19
ม.4/2
418
นายอนัน ขาวงาม
20
ม.4/3
421
นางเสาวลักษณ บัวบาน
21
ม.4/4
422
นางปะวินา ใจกลา
นางสาวเขมิสรากาญจน สมถวิล
22
ม.4/5
424
23
ม.4/6
431
นางสาววีณา แววกระโทก
24
ม.4/7
432
นายคีตะ กระจายศิลป
25
ม.4/8
434
นายสําราญ ทองสระคู
26
ม.4/9
437
นางรุงอรุณ หลาวิลัย
27
ม.4/10
438
นางภักษร มหาเทียนธํารง
28
ม.6/1
511
นางสาวกรรณิการ ศรีลาชัย
29
ม.6/2
512
นางสาวอัมพวรรณ อุรารื่น
30
ม.6/3
513
นางสาวสมฤดี โนนใหญ
31
ม.6/4
514
นายพิสิษฐ สุวฤทธิยาธร
32
ม.6/5
515
นายอํานวย ประไวย
33
ม.6/6
516
นางศิรประภา นอลา
34
ม.6/7
521
นายสุริเยศวร พิศิลป
35
ม.6/8
522
นางปริญญา จุลทัศน
36
ม.6/9
523
นางสาวอุนนดา ศาลางาม
37
ม.6/10
524
นายนราวุธ วิยาสิงห

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นายมนัส ดีพรอม
นางสาวมินตรา ไชยลาภ
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข
นายชยุตพงศ สามิตร
นางสาวนิตยา บุดดางาม
นางพูนศรี อุสาหดี
นางสาวจินตนา มหาริตะวัน
นายปกรณ บัวแยม
นางทิพยรัตน เพลินสุข
นางสาวอุมบุญ ประทุมแกว
นางอารดา ขันตี
นางสาวสรอย ลักขษร
นางสาวจารุวรรณ อินทรทอง
นางสุรภา แสงสวาง
นางสาวสุกัญญา หาสุข
นายชรินทร มหานาม
นายรัตนะ แสงลา
นายวัชรินทร ผลจันทรงาม
นางสาวธันยพร เตียนไชย
นางสาวอุมารินทร บุญเจริญ
นางสาวรัชดาพร ทนทาน
นางสาวมาริษา เหลาชัย
นางสาวลฎาภา สะปะสิริ
นางสาวศุภลักษณ ปตยะสา
นางสาวนุศรา ทาจันทร
นางสาวภาณินี ศูนยกลาง
นางสาวสถาพร ภาสดา
นายชลิต เมาะราษี
นายสุรศักดิ์ กิตติกรองทอง

นางสาวทิพยธิดา เอี่ยมสะอาด

นางสาวมาริสา อินทรามะ
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม
นายธนวัฎ สิงหแป
นางจันจิรา หมั่นบอแก
นางสาวอมรรัตน ภูจาพล
นางน้ําผึ้ง พิศิลป
นางสาวดรุณี เหมาะหมาย

วันศุกร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61
ที่
ชั้นที่สอบ หองสอบ
1
ม.1/1
211
2
ม.1/2
212
3
ม.1/3
214
4
ม.1/4
215
5
ม.1/5
216
6
ม.1/6
217
7
ม.1/7
218
8
ม.1/8
221
9
ม.1/9
222
10
ม.5/1
223
11
ม.5/2
224
12
ม.5/3
225
13
ม.5/4
226
14
ม.5/5
227
15
ม.5/6
228
16
ม.5/7
417
17
ม.5/8
418
18
ม.5/9
437
19
ม.5/10
438
20
ม.6/1
411
21
ม.6/2
412
22
ม.6/3
421
23
ม.6/4
422
24
ม.6/5
424
25
ม.6/6
427
26
ม.6/7
428
27
ม.6/8
431
28
ม.6/9
432
29
ม.6/10
434

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๑
นางธัญชนก สุตวณิชย
นางอาภัสรา บูรณเจริญ
นางเสาวภา รอบรู
นางสําราญ จันทรประเสริฐ
นางสาวสุพิชญากานต ไกรยา
นางจารีรัตน พลศรี
นายรังศรี ปกมะนัง
นางปทยาวดี ขวัญรัมย
นางสาววีณา แววกระโทก
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง
นางสาวธีรารัตน เธียรวิวัฒนา
นายณรงค ถมปทม
นายสกุลศึก บุราคร
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง
นายจํารูญ สุขอุม
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป
นายศุภชัย พิมพศรี
นายสุทัศน ใจศีล
นายชยุตพงศ สามิตร
นางมะลิวรรณ อะนุติ
นางนิตยาพร พิมพศรี
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถว
นางฐิติรัตน ไตรรัตน
นางสําเรียง สุขพันธ
นางสาวพรรษสรณ ดาสั่ว
นายบรรจง ถิ่นแถว
นางอารดา ขันตี
นางสาวอุนนดา ศาลางาม
นายมนัส ดีพรอม

ครูกํากับหองสอบคนที่ ๒
นางสาวจารุวรรณ อินทรทอง
นางสาวรัชดาพร ทนทาน
นางสาวอุมบุญ ประทุมแกว
นางสาวสถาพร ภาสดา
นางสาวสรอย ลักขษร
นายรัตนะ แสงลา
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข
นางสาวมาริษา เหลาชัย
นายสมัย บุญหลา
นายชรินทร มหานาม
นางสาวจินตนา มหาริตะวัน
นางสาวธันยพร เตียนไชย
นางสาวนุศรา ทาจันทร
นางสาวจีรวรรณ หมื่นมี
นางสาวสุกัญญา หาสุข
นางสาวอุมารินทร บุญเจริญ
นางสาวเขมิสรากาญจน สมถวิล

นางสาวอมรรัตน ภูจาพล
นางสาวศุภลักษณ ปตยะสา
นายจิตรภณ บูรณเจริญ
นางสาวภาณินี ศูนยกลาง
นางสาวมินตรา ไชยลาภ
นางสาวกนกวรรณ เย็นสุม
นางสุรภา แสงสวาง
นางสาวมาริสา อินทรามะ
นางสาวนิตยา บุดดางาม
นายชลิต เมาะราษี

นางสาวทิพยธิดา เอี่ยมสะอาด

นางสาวลฎาภา สะปะสิริ

๒.๒ คณะกรรมการกองกลาง มีหนาที่เก็บรักษา – จายขอสอบตามตารางสอบกอนเวลาทําการสอบ
๑๕ นาที รับขอสอบพรอมกระดาษคําตอบทําการสอบเปนที่เรียบรอยแลว ตรวจนับใหถูกตองเก็บรักษา เพื่อรอ
การเบิกของผูสอน ประกอบดวย
๒.๑.๑ กรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑,๔ ประกอบดวย
๑. นางปณิดา แกวหอม
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นางธัญญา ธรรมมะ
ครูสนับสนุนการสอน
กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี อินทรสอาด นักศึกษาฝกประสบการณ
กรรมการ
4. นางสาวณัฐติยา เกตขจร
นักศึกษาฝกประสบการณ
กรรมการ
5. นางสาวประจักษศรี ปดภัย พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๑.๒ กรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒,๕ ประกอบดวย
๑. นางอิงอร ผลจันทรงาม
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว
ครู
กรรมการ
3. นางจินดาพร บุญหมั่น
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวนภสร แกวเนตร
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๑.๓ กรรมการกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓,๖ ประกอบดวย
๑. นางสาวพาสันติ บุญธรรม
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายฐายิกา ดวงพร
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวกุลจิรา ชุมดวง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสินทวี ชมพูนุช
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวศศินิภา หยีเรืองโรจน นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๓ คณะกรรมการโรเนียวขอสอบ มีหนาที่โรเนียวขอสอบ โดยปฏิบัติหนาที่ ณ หองวิชาการ ตั้งแต
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เปนตนไป ประกอบดวย
๑. นางปณิดา แกวหอม
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นางธัญญา ธรรมะ
ครูสนับสนุนการสอน
กรรมการ
3. นางสาวพรวิไล พลคํามาก
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ ดําละออ
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการ
๕. นางสาวรุงทิวา ประมวลรัมย
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการ
6. นางสาวกิติกัญญา วงคคลอง
นักศึกษาฝกประสบการณ กรรมการ
7. นางสาวประจักษศรี ปดภัย
พนักงานราชการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๔ คณะกรรมการเดินขอสอบ มีหนาที่รับขอสอบจากกรรมการกลางสงขอสอบใหนักเรียนสอบ และ
เก็บขอสอบจากกรรมการกํากับหองสอบสงใหกรรมการกลาง เพื่อตรวจนับและสงใหกรรมการตรวจขอสอบ
ประกอบดวย
๑. นายสิริโชค นาคนวล
เดินขอสอบอาคาร สข.๒
2. นายสหพล เที่ยงกลาง
เดินขอสอบอาคาร สข.๒
3. นายธนวัฒน ปทวรรณ
เดินขอสอบอาคาร สข.4,5
4. นายอดุลย แกวสวาง
เดินขอสอบอาคาร สข.4,5
5. นายถนัดกิจ สวางภพ
เดินขอสอบอาคาร สข.4,5
6. นายเขมทัต แกวเกษ
เดินขอสอบอาคาร สข.4,5
๓. คณะกรรมการตรวจขอสอบ มีหนาที่ตรวจกระดาษคําตอบของนักเรียน โดยปฏิบัติหนาที่ ณ หองวิชาการ
ตั้งแตวันที่ 16 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 ประกอบดวย
๑. นางสาวสายสุนีย เทพสิงห ครู
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ศิริมา
ครู
กรรมการ
3. นางสาวชวิศา สุริยะงาม
ครูผูชวย
กรรมการ
4. นางสาวประจักษศรี ปดภัย พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ปดณรงค ครูผูชวย
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการนําผลการตรวจขอสอบสูระบบออนไลน มีหนาที่นําผลการตรวจขอสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจขอสอบมา Upload สูระบบออนไลน เพื่อแจงผลสอบใหนักเรียนทราบ ประกอบดวย
1. นายสุริเยศวร พิศิลป
ครูชํานาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายสหพล เที่ยงกลาง
นักศึกษาฝกประสบการณ
กรรมการ
3. นางน้ําผึ้ง พิศิลป
ครู
กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการฝายปกครอง มีหนาที่ ดูแล รักษาความสงบ เรียบรอยในขณะที่ทําการสอบ เปด-ปดประตู ไม
อนุญาตใหผูคนที่ไมเกี่ยวของและนักเรียนเขาออกขณะทําการสอบ ตลอดจนดูแลใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน
แกนักเรียน ในระหวางวันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕61 ประกอบดวย
๑. นายสุรพงษ สุขสิน
ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นายเอกกร สีดามาตย
ครูชํานาญการ
กรรมการ
3. นายเมธาวี บริสุทธิ์
ครู
กรรมการ
4. นายนฤชา ประทุมมา
ครูสนับสนุนการสอน
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝายประเมินผล มีหนาที่ สรุปการประเมินผล ประกอบดวย
1. นางอิงอร ผลจันทรงาม ครูชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว ครู
กรรมการ
3. นางจินดาพร บุญหมั่น
ครู
กรรมการ
4. นางสาวกุลจิรา ชุมดวง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการมอบหมายไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให
การดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61
ทั้งนี้ ตั้งแต บัดนี้ เปนตนไป
ลงชื่อ

(นายสุวรรณ สายไทย)
ผูอํานวยการโรงเรียนสังขะ

