
 
ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี  177/2561 
เร่ือง  การสอบกลางภาคเรียน  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 
 

เน่ืองดว้ยโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ไดก้ าหนดให้มีการสอบวดัผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1/2561 โดย
ก าหนดให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 สอบในวนัท่ี 1-2 สิงหาคม 2561 เพื่อให้การสอบเป็นไปตาม
ระเบียบว่าดว้ยการวดัผลประเมินผล  ประกอบกบัมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและ
การวดัผลทางการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาท่ีดียิง่ข้ึน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหนา้ท่ีควบคุม ดูแล ประสานงาน แกปั้ญหาและสั่งการเก่ียวกบั 
การสอบวดัผล ประกอบดว้ย 

1.1 นางเพียงแข ชิตจุย้  ผูอ้  านวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นายประยงค ์ ด่วนเดิน  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ กรรมการ 
1.3 นายธนิต ดีทอง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.4 นายณรงค ์ ศิริยงค ์  ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
1.5 นางสุลีพร ดีทอง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.6 นางจ าเรียง ใจกวา้ง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.7 นายจงรักษ ์ บ ารุงวงศ ์ ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
1.8 นายสมศกัด์ิ นนทเ์จริญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการสอบ มีหน้าท่ีด าเนินการวางแผน จดัให้มีการสอบกลางภาค         
จดัตารางสอบ ก ากบัเวลาสอบ ประชาสัมพนัธ์ ประสานงาน อ านวยความสะดวก ให้การสอบเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

 2.1 นายสมศกัด์ิ  นนทเ์จริญ   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวพิมพใ์จ ทองเรือง   กรรมการ  

2.3 นางสาวอญัชรีย ์ มีแสง    กรรมการ 
2.4 นางอารมย ์  เทพเก้ือ    กรรมการ 

 2.5 นางสาวปัทมา ใจช่ืน    กรรมการ   
 2.6 นายเดชศรี  สุวรัิตน์    กรรมการ 

       .../2.7 นางสาวจิราภรณ์ 



 2.7 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์   กรรมการ 
 2.8 นางสาวคุณากร วาณิชยเ์จริญ   กรรมการ 
 2.9 นายเจนณรงค ์ พนัทว ี    กรรมการ 
 2.10 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพนัธ์ุ   กรรมการ 
 2.11 นางอญัวณ์ี  หนูอุไร    กรรมการ 
 2.12 นางสาวธิติมา เดชภกัดี    กรรมการ 
 2.13 นางสาวดาราราย กวัวงศ ์    กรรมการ 
 2.14 นกัการภารโรงทุกท่าน    กรรมการ 
 2.15 ครูผูส้อนทุกท่าน     กรรมการ 
 2.16 นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 3.คณะกรรมการฝ่ายจัดท าข้อสอบ ประกอบดว้ย  
3.1 ครูผู้สอนทุกท่าน มีหน้าท่ีออกข้อสอบในรายวิชาท่ีปฏิบัติการสอนโดยให้เน้ือหา

ครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และจดัเย็บขอ้สอบนับจ านวนขอ้สอบให้ครบตาม
จ านวนผูเ้ขา้สอบ และส ารองขอ้สอบห้องเรียนละ 2 ชุด ส่งฝ่ายวิชาการ ภายใน วนัท่ี 26 กรกฎาคม
2561 

- รายวชิาท่ีตอ้งสอบปฏิบติั / สอบนอกตาราง (ครูผูส้อนเป็นผูด้  าเนินการจดัสอบเองและให้
ส่งขอ้สอบตน้ฉบบัทุกรายวิชาท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ โดยหวัหน้ากลุ่มสาระเป็นผูร้วบรวมน าส่งฝ่าย
วชิาการภายในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 

3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระ มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายวชิา 

- รายวชิาท่ีสอบในตารางส่งตน้ฉบบัวชิาละ 2 ชุด 
- รายวชิาท่ีสอบนอกตาราง ส่งตน้ฉบบัวชิาละ 1 ชุด 
3.3 ฝ่ายวิชาการ มีหนา้ท่ีรับขอ้สอบจากครูผูส้อน รวบรวมขอ้สอบ และตรวจสอบรายวิชา

ต่างๆท่ีสอบ 
3.4 เจ้าหน้าทีอ่ดัส าเนา มีหนา้ท่ีอดัส าเนาขอ้สอบประกอบดว้ย นางสาวสายทอง  ชารักดี  

 4. คณะกรรมการกองกลาง มีหนา้ท่ีรับขอ้สอบ ตรวจเช็คขอ้สอบ เก็บรักษาขอ้สอบ จ่ายขอ้สอบใน
วนัสอบ ตรวจนบัจ านวนกระดาษ ค าตอบ แจกขอ้สอบและกระดาษค าตอบท่ีสอบเสร็จส้ินแลว้ให้ครูผูส้อน 
ประกอบดว้ย 
  4.1 นางสาวพิมพใ์จ ทองเรือง ประธานกรรมการ 
  4.2 นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ ์ กรรมการ 
  4.3 นางสาวดาราราย        กวัวงศ ์  กรรมการ 

4.4 นางสาวอญัชรีย ์        มีแสง  กรรมการและเลขานุการ 



5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลหอ้งสอบ บริการโตะ๊เกา้อ้ีใหเ้พียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนในการสอบประกอบดว้ย 

5.1 นายธนิต  ดีทอง  ประธานกรรมการ 
5.2 นายอรรถพล  พลวฒัน์  กรรมการ 
5.3 นายภาณุวฒัน์ คงเจาะ  กรรมการ 
5.4 นายฉตัรชยั  ทองหีต  กรรมการ 
5.5 นายศกัด์ิชยั    แอกอว้น กรรมการ 
5.6  นางสายทอง   ชารักดี  กรรมการ 

 5.7 นายอองซาน  อาว พม่า กรรมการ 
 5.8  นางวนิวนิโซ  ฟอง พม่า กรรมการ 
 5.9 นายตนั  โซไท่   กรรมการ 
 5.10 นางติน  มาโชว ์    กรรมการ 
 5.11 ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน 
 5.12 นายอาวธุ  จนัทร์เมือง กรรมการและเลขานุการ  
6.  คณะกรรมการเดินข้อสอบกลางภาค มีหนา้ท่ีรับ – ส่งขอ้สอบจากห้องวชิาการไปยงัหอ้งสอบ

และเก็บขอ้สอบจากห้องสอบกลบัคืนส่งคณะกรรมการกลาง ณ หอ้งวชิาการ ประกอบดว้ย 
 6.1 นายศกัด์ิชยั  แอกอว้น  รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร1 
 6.2 นางสายทอง  ชารักดี  รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร 1 
 6.3 นายอองซาน อาว พม่า รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร 2 
 6.4 นางวนิวนิโซ ฟอง พม่า รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร 2 
 6.5 นายตนั  โซไท่  รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร 3 
 6.6 นางติน  มาโชว ์  รับ – ส่งขอ้สอบอาคาร 3   
7. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการสอบ มีหนา้ท่ีควบคุมการสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการ 

วดัผลและความเรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียนประกอบดว้ย 
 กรรมการคุมสอบ วนัท่ี 1 และ 2 สิงหาคม 2561             

ช้ัน กรรมการคุมสอบคนที ่1 กรรมการคุมสอบคนที ่2 ห้องสอบ หมายเหตุ 
ม.1/1 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคลา้ย - 332  
ม.1/2 นายเอกชยั  อะหลีแอ - 121  
ม.1/3 นางจนัทร์นิพา  ขวยไพบูลย ์ - 122  
ม.1/4 นางสาวมุระณี  หะยสีาอิ นางสาวพิมพิไล  กญัญา 123  
ม.1/5 นางสาวรักชนก  โสอินทร์ นายอาวธุ  จนัทร์เมือง 124  
ม.1/6 นางสาวปาลินี  เพชรทอง นายนาวนิ  โพธ์ิศรี 125  



ม.1/7 นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม นางสาววภิาวรรณ  วชิยัดิษฐ์ 126  
ม.1/8 นางสาวจิราพร  บุญเหลือ นางสาวฉนัทลกัษณ์  ทานทน 118  
ม.1/9 นางสาวจีราวรรณ  เพช็รรัตน์ Mr.Garen Kouyoumdjian 212  
ม.1/10 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 213  
ม.2/1 นางสาวปัทมา  ใจช่ืน - 333  
ม.2/2 นางสาวนิตยาพร  จนัทร์ประสิทธ์ิ นางอุไรวรรณ  จนัทร์เมือง 222  
ม.2/3 นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์ นางจ าเรียง  ใจกวา้ง 223  
ม.2/4 นางสาวปรมาภรณ์  พรหมประทีป นายวรีภทัร  อินเน่ือง 224  
ม.2/5 นางสาวจนัธิรัตน์  หมานจิตร นางสาวนิธิยา  ทองยวน 214  
ม.2/6 นางองัคณา  จงรักษว์ทิย ์ นายฉตัรชยั  ทองหีต ฝ001  
ม.2/7 นายศรีสุวรรณ  บรมสุข นางสาวอภิชญา  ฤทธ์ิพนัธ์ ฝ002  
ม.2/8 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพนัธ์ุ นางยพุาพร  เกิดขมุทอง ฝ003  
ม.2/9 นางสาวพิมพพ์ร  โพธ์ิกล่ิน นายภาณุวฒัน์  คงเจาะ ฝ004  
ม.3/1 นางอารมย ์ เทพเก้ือ - 334  
ม.3/2 นางอารีรัตน์  คลา้ยอุดม - 327  
ม.3/3 นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร นายเดชศรี  สุวิรัตน์ 232  
ม.3/4 นางสาวอมรทิพย ์ จิตรอารีย ์ นายพิชยั  บุญชูประภา 233  
ม.3/5 นางสาวสุวยัดา  ง๊ะสมัน่ นางสาวนวยีา  ปักษิณ 234  
ม.3/6 นายชวลิต  กดัภิรมย ์ นางนฤมล  ทิพยพ์ินิจ 235  
ม.3/7 นางสาวพชัรีวรรณ  อินทสุรัช นางสาวอญัวณ์ี หนูอุไร  236  
ม.3/8 นางสาวจนัทร์จีรา  บุญปกติ นายสายณั  จิตรรักษ ์ 227  
ม.4/1 นางสาวคุณากร  วาณิชยเ์จริญ - 335  
ม.4/2 นางสาวชนกพร  ทองปาน นางสุลีพร  ดีทอง 323  
ม.4/3 นางสาวปฐมพร  เกตุก าพล นางกรกมล  นาคบงัเกิด 324  
ม.4/4 นายภราดร  ไชยเขียว นางสาวยภุาพร  บุญเทียม 325  
ม.4/5 นางสายฝน  ราษีงาม นางสาวธิติมา  เดชภกัดี 326  
ม.5/1 นายเจนณรงค ์ พนัทวี - 336  
ม.5/2 นางสาวจุฑามาส  ซุ่นหว้น นายปรีชา  อิสสระ 346  
ม.5/3 นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย ์ นางสาววนัวสิาข ์ สืบ 347  
ม.5/4 นางสาวทิฆมัพร  ออมสิน Miss Wang Qinfei 321  
ม.5/5 นายสุนทร  เหล่าอั้น นายสุรศกัด์ิ  ศรีขวญั 322  



ม.6/1 นางสาวพชัริณี  สมผล - 337  
ม.6/2 นางสาวกรธิดา  กิมาคม นายสัญชยั  พิกุลงาม 342  
ม.6/3 นายอรรถพล  พลวฒัน์ นายธิรพงษ ์ คงดว้ง 343  
ม.6/4 นางอุทยัวรรณ  ไชยสาร Mr.Nicklas Berggren 344  
ม.6/5 นางสาวอญัญากร  ช่วยสงค ์ นายมะยาดี  ดาบู 345  

7. คณะกรรมการฝ่ายตรวจกระดาษค าตอบ มีหน้าท่ีตรวจกระดาษค าตอบ รวมคะแนน ลงคะแนน 
ในแบบบนัทึกผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ปพ. 5 ประกอบดว้ยครูผูส้อนทุกท่านและรับกระดาษค าตอบ
หลงัสอบเสร็จในแต่ละวนั 

8. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ มีหนา้ท่ีคอยสอดส่องดูแลนกัเรียนนอก
ห้องสอบ แก้ปัญหานักเรียนท่ีมาสาย แกปั้ญหานกัเรียนท่ีแต่งกายและประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน    
ระหวา่งการสอบ น าผลรายงานฝ่ายอ านวยการเพื่อแกปั้ญหาต่อไป 
  8.1 นายณรงค ์   ศิริยงค ์    ประธานกรรมการ 
  8.2 นายสมศกัด์ิ   นนทเ์จริญ   กรรมการ 
  8.3 นายจงรักษ ์  บ ารุงวงศ ์   กรรมการ 
  8.4 นางสาวอญัชรีย ์  มีแสง   กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  และเต็มความสามารถ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและนกัเรียน 

 
      สั่ง ณ วนัท่ี 25  สิงหาคม 2561   

                 

              

        (นางเพียงแข  ชิตจุย้) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 


