
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยำลัย 
ที ่4/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - --  
 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย  ได้ก าหนดให้มีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่  8-10 มกราคม  พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การสอบด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 วรรค 
1(1) เรื่อง  การมอบหมายอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 นายเทพรังสรรค์   สุวรรณโท ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายภูษิต      สอนสนาม รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
 1.3 นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.4 นายพงศกร    โสรถาวร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.5 นางรุ่งนภา    มาศจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

1.6 นางจุลจิรา    ทาสระคู    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7 นางทองลิ้ม    กองอุดม     คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. ก ากับดูแลให้การสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. อ านวยความสะดวก  แนะน า  ให้ค าปรึกษาและตัดสินใจสั่งการเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการสอบ 
 
2. กรรมกำรประจ ำศูนย์อ ำนวยกำร ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ 
  1. นางรุ่งนภา     มาศจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  2. นางกุลจิรา  จันทร์ขอนแก่น รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
  3. นางจุลจิรา    ทาสระคู   คร ู    กรรมการ 
  4. นายณัฐพงศ์    เชื้อสระคู  คร ู    กรรมการ 
  5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    พลเยี่ยม   คร ู    กรรมการ 
 6. นางสาววชิราภรณ์   ประทุม   นักศึกษา   กรรมการ 
 7. นางสาวณัฐนันท์   ศรีทอง   นักศึกษา   กรรมการ 
 8. นางสาวอโนทัย  พ่ึงเปี่ยม   นักศึกษา   กรรมการ 
 9. นายวันมงคล   บุญภูงา   นักศึกษา   กรรมการ 

10. นางสาวเบญจมาศ   ผลบูรณ์   นักศึกษา   กรรมการ 
11. นางสาวจุรีรัตน์   นิลสระคู  นักศึกษา   กรรมการ 
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทบพวก   นักศึกษา   กรรมการ 
13. นางสาวนริศรา  อ่อนโยน   นักศึกษา   กรรมการ 
14. นางสาววิราวรรณ   วิชัย   นักศึกษา   กรรมการ 



15. นางสาวณัฐริการ์  สาวะรีย์   นักศึกษา   กรรมการ 
16. นางสาวฐิติพร   ศรีสว่าง   นักศึกษา   กรรมการ 
17. นางสาวปิยธิดา   มาล าโกน  นักศึกษา   กรรมการ 
18. นางสาวรจนา   หลักสระคู  นักศึกษา   กรรมการ 
19. นางสาวปวีณา   แก้วค าใสย์  นักศึกษา   กรรมการ 
20. นายชัยวัฒน์   ไชยา   นักศึกษา   กรรมการ 
21. นางสาวรัตนาภรณ์   ลาวัลย ์   นักศึกษา   กรรมการ 
22. นางสาวธัญญาเรศ  หมั่นไร่   นักศึกษา   กรรมการ 
23. นางทองลิ้ม    กองอุดม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
24. นางนิตินุช     เสนาวงศ ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่   1.  เบิกจ่าย  ข้อสอบ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบ 
   2.  ตรวจรับกระดาษค าตอบ  ข้อสอบ  และจ่ายคืนให้คุณครูประจ าวิชา 
   3.  แก้ปัญหากรณีผู้ก ากบัห้องสอบประจ าศูนย์สอบทีร่ับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
3.  คณะกรรมกำรท ำส ำเนำข้อสอบ 
 3.1 นายพงศกร    โสรถาวร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 3.2  นายสมพร    มาตย์ค าจันทร์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
 3.3  นายพงศ์สุดา   ศรีโคตร            พนักงานบริการ   กรรมการ 
 3.4   นายเชิด      แปวประเสริฐ  พนักงานบริการ   กรรมการ 
 3.5  นายสุทัศน์     เนื้อจันทา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่   1. ด าเนินการควบคุม  ดูแลการอัดส าเนาข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามก าหนดวันสอบ   

   และมีความปลอดภัย 
   2.  จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการอัดส าเนาและบันทึกทะเบียนการท าส าเนา 
 
4.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
 4.1 นายพงศกร    โสรถาวร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 4.2 นายกาญจน  นามสิมมา  คร ู         รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายณัฐพงศ์    เชื้อสระคู  คร ู     กรรมการ 
 4.4  นางสาวนิภาพร    พนมเขต   คร ู    กรรมการ 
 4.5  นายสุทัศน์     เนื้อจันทา  คร ู    กรรมการ 
 4.6  นายพีรัฑฒ์ศักร   เมธีจริยาพร  คร ู    กรรมการ 
 4.7  นายชัยรัตน์    อิสรากุล   คร ู    กรรมการ 
 4.8  พนักงานบริการ  ทุกคน       กรรมการ 
 4.9  นายสมพร    มาตย์ค าจันทร์   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่    จัดห้องสอบตามข้อ  5  และท าความสะอาดให้เรียบร้อยและเหมาะสมกับการสอบ 

 
 



หน้ำที่ 3 
 

5. ก ำหนดห้องสอบ   ให้นักเรียนใช้ห้องสอบตามตาราง  ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ระดับชั้น ห้องสอบ จ านวน(คน) 
อำคำรหนองคูค ำ 

ม.1/1 131 25 
ม.1/2 132 33 
ม.1/3 133 29 
ม.1/4 134 27 
ม.1/5 135 29 
ม.1/6 136 33 
ม.1/7 137 31 
ม.1/8 123 31 
ม.1/9 124 34 
ม.5/5 125 24 
ม.5/6 126 27 

ระดับชั้น ห้องสอบ จ านวน(คน) 
อำคำรแสนค ำเมือง 

ม.2/1 323 18 
ม.2/2 321 41 
ม.2/3 331 23 
ม.2/4 332 18 
ม.2/5 333 31 
ม.2/6 334 24 
ม.2/7 335 34 
ม.2/8 336 29 
ม.2/9 337 31 
ม.2/10 338 37 
ม.4/1 324 40 
ม.4/2 325 38 
ม.4/3 326 43 
ม.5/1 327 17 
ม.5/2 328 27 

ระดับชั้น ห้องสอบ จ านวน(คน) 
 อำคำรศรีภูมิ 

ม.3/1 528 28 
ม.3/2 527 33 
ม.3/3 526 34 
ม.3/4 525 21 
ม.3/5 524 33 
ม.3/6 523 28 
ม.3/7 531 23 
ม.3/8 532 41 
ม.3/9 533 41 
ม.3/10 534 36 
ม.5/3 535 21 
ม5/7 538 29 
ม.5/8 537 27 
ม.5/9 538 30 

ม.1/10ER 541 29 
ม.2/11ER 542 26 
ม.3/11ER 543 35 
ม.4/10ER 544 22 
ม.5/10ER 545 26 
ม.6/9 ER 546 14 

ระดับชั้น ห้องสอบ จ านวน(คน) 
อำคำรศรีศุภอักษร 

ม.5/4 413 32 
ม.6/1 414 21 
ม.6/2 421 40 
ม.6/3 422 34 
ม.6/4 423 22 
ม.6/5 424 28 
ม.6/6 425 31 
ม.6/7 434 30 
ม.6/8 433 34 

ระดับชั้น ห้องสอบ จ านวน(คน) 
อำคำรโนนจ่ำหม่ืน 

ม.4/4 222 26 
ม.4/5 224 33 
ม.4/6 225 24 
ม.4/7 226 23 
ม.4/8 227 24 
ม.4/9 228 26 



หน้ำที่ 4 
 

6. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
ตำรำงคุมสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่  2/2562 ระดับ ม.1, ม.2  และ  ม.3 

 

ห้อง ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-9 มกราคม  2563 

ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-9 มกราคม  2563 

1/1 นางวีรนันท์  เทียนธนาทิพย์ นางสุรีพร  พินไทยสง 
1/2 นางพิมพ์นิภา  เมธีจริยาพร นางสาวสุภาดา  พันมาต 
1/3 นายสมหมาย   แก้วงาม นางสาวสุวนันท์   ขวาน้ าค า 
1/4 นายอุทัย    สุเมตร  นางสาวนิภาพร   พนมเขต 
1/5 นางกรรณิการ์  พงษ์โสภณ นายอ านวย   หกพันนา 
1/6 นางสาวอันติกา  ศรีอภิชาติ นายนพพร  ภาชนะวรรณ 
1/7  นางอรวริญญ์ จันทะคัด   นางสาววชิราภรณ์  ประทุม 
1/8 นางวินิตย์  แสวง นางสาวณัฐนันท์  ศรีทอง 
1/9 นางชฎาธาร   แสวง นางสาวอโนทัย พึ่งเปี่ยม 
2/1 นางจันจิรา  ทุมแสน นายสมพร   มาตรค าจันทร์ 
2/2 นางกัลยา  สุเมตร นางประกอบ  สิงห์โตทอง 
2/3 นางจารุวรรณ   ฝางเสน นางสาวมณเฑียร  ศรีสนาม  
2/4 นายชวพล  ผลวา  (18คน)  
2/5 นายจักรกฤษณ์  ทุมแสน   นางสาวนิภาพร   พนมเขต 
2/6 นายศรีรัตน์  สนสี นายปริญญา   ทานะเมฆ 
2/7 นางทองไพร  เปรมปรี นางสาวพิกุลรัตน์   ผลชม 
2/8 นางสุริโย   จันทร์มณี นางสาวเบญจมาศ  ผลบูรณ์ 
2/9 นางระเบียบ  หนูน้ าค า นางสาวจุรีรัตน์  นิลสระค ู
3/1 นางศศิยาพร  วิพากย์เดชา นางสาวนริศรา อ่อนโยน  
3/2 นางวรลักษณ์   ภาคมฤค นางสาวหนึ่งฤทัย ทบพวก 
3/3 นางวราทิพย์  อนุพันธ์ นายจ านงค์  จิตฤทธิ์ 
3/4 นางปราณี  เวชกามา    นางสาวศิริพร   พาที 
3/5 นายณัฐพล   โพธิคลัง นายสุทัศน์   เนื้อจันทา 
3/6 นางอัมพร   ปานจันดี นางสาววิราวรรณ  วิชัย 
3/7 นางสาวอัจฉรา  นันเจริญ   นายวันมงคล  บุญภูงา 
3/8 นางจุฑาแก้ว สุริยาประภา   นางยอดขวัญ  ค าตะลา 
3/9 นางกัญณิชา  หินทอง   นางสาวณัฐริการ์ สาวะรีย์ 
3/10 นางสลักจิต   หลักค า นายนวพล   ผาบุญมา 

 



หน้ำที่ 5 
 

ตำรำงคุมสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่  2/2562 ระดับ ม.4, ม.5  และ ม.6 

 

ห้อง ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-10 มกราคม 2563 

ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-10 มกราคม 2563 

4/1 นางสาวอภิยะดา  เชื้อสระคู นายสันติชา เลโอนาร์ด   
4/2 นายสมเกียรติ  นตะ นางสุภาพร  เสมียนคิด,  
4/3 นายพงศธร  ทาสระคู   นายชัยรัตน์   อิสรากุล 

4/4(DC) นางธัญลักษณ์  ขุมทอง นางสาวปิยธิดา  มาล าโกน  
4/5(DC) 

 
นางสาวสุภิญญา  พันธ์ยางน้อย นางสาวฐิติพร  ศรีสว่าง 

4/6 นางสาวทิพารัตน์  ขันแก้ว นางสาวรจนา  หลักสระคู 
4/7 นางสุมาลี  บุญมี 

 

นายพีรัฑฒ์ศักร  เมธีจริยาพร 
4/8 นางรัตนา   ทวยสอน นางสาวผกาทิพย์   ศรีทองค า 
4/9  นางอรอนงค์  สอนสนาม นางสาวปวีณา  แก้วค าใสย์ 
5/1 นางรัศมี   นตะ(17คน) นางจิตรลดา   เชิงหอม 
5/2 นางดวงพร   สุดชารี นางสาววิชชุดา  มณีกัณ 

5/3 นายรัตติกรณ์   ทัศนภักดิ์ นางภคมน  บุญหินกอง 
5/4 นายธนาวุธ  โพธิ์สนาม นายกิตติพล  ปาภูงา 

5/5(DC) นางอมรรัตน์   ผดุงรัฐ นาย ชัยวัฒน์  ไชยา 
5/6(DC) นายวิระ  โกสุมาลย์ นางสาวรัตนาภรณ์  ลาวัลย ์

5/7 นางสาวฐาปณิตา   สว่างศรี นางสาวดวงฤทัย   บุตสาท า 
5/8 นางปราณี  ชนะชัย นายจักรี  เชิงหอม 
5/9 นางสาวล าพูน  สิงห์ขา นางขนิษฐา  วีรธนศิลป์ 
6/1 นางสุกานดา   ภาระเวช นางสุดารัตน์   ภูวพันธ์ 
6/2 นายวัชรพล   จิตจ านงค์ นายอนิรุต    แสงสุรินทร์   
6/3 นายสุวิทย์   ศรีนิล นายธีรพงษ์  เสนาวงศ์ 

6/4(DC) นายนิมิตต์  การะดี(22คน) นายกิตติ  ทวยสอน 
6/5(DC) นางสมพร   อ่อนสองชั้น  นายวีระ   ศรีสมุทร 

6/6 นางสาววรรณภา   เลิศพันธ์ นางผุสดี   สิงห์ทอง 
6/7 นางณิรดา  ขาวผ่อง นายกาญจนะ  นามสิมมา 
6/8 นางอารี   ช่างยันต์ นางอรัญญา  ทีบุญมา 

 
 
 
 

 



หน้ำที่ 6 
ตำรำงคุมสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่  2/2562  

ห้องเรียนพิเศษ (Excellent Room) 

ห้อง ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-9 มกราคม  2563 

ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-9 มกราคม  2563 

1/10(ER) นางพิมณภัทร์  เหลาเกิ้มฮุ้ง นางสาวธัญญาเรศ หมั่นไร่ 
2/10(ER) นางจิราพร   จันทร์หนองสรวง นางสาวนุจรินทร์  จิตไชย์  
3/11(ER) นางดาว   จันทร์หนองสรวง นางสาวอุบลวรรณ  สร้อยสระคู 

 
 

 

ห้อง ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-10 มกราคม  2563 

ผู้คุมสอบ 
วันที่  8-10 มกราคม  2563 

4/10(ER) นางสาวจริาพร   นามค า นางสาววรนิพิฎ  พันธ์หนองหว้า 

 
5/10(ER) นายพิภพ  สินธุพงษ์  นางสาวอมลวรรณ โพธิชัยรุ่งเรือง  

 
6/9(ER) นายเด่น   อุดม  
 

มีหน้ำที่   1. รับ-ส่งข้อสอบ  และอุปกรณ์จากศูนย์อ านวยการสอบ  ณ  ห้องวิชาการ  ไปแจกจ่ายให้กับ 

   ผู้สอบในรายวิชาแรกของภาคเช้า และภาคบ่าย   น าส่งอุปกรณท์ี่ใช้ในการสอบเมื่อสอบเสร็จในแต่ละวัน 
   2. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก ากับห้องสอบโดย 

      เคร่งครัด 
 

7.  กรรมกำรก ำกับเวลำ 
    นางพรรณี   โยธาขันธ์  คร ู      
 มีหน้ำที่   ก ากับเวลาในการสอบของนักเรียนให้เป็นไปตามตารางและประกาศเวลาตามความเหมาะสม 
 
8.  ก ำหนดวนัสอบ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ วันที่  8-9 มกราคม  2563 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ วันที่  8-10 มกราคม  2563 

9.  ก ำหนดส่งแบบทดสอบให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ครูผู้สอนทุกรายวิชาให้จัดท าข้อสอบโดยใช้อัตราส่วน 90 : 10 (ปรนัย : อัตนัย) ให้ระบุมาตรฐานตัวชี้วัด 
               และคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ลงในข้อสอบด้วย 

2. ส่งข้อสอบต้นฉบับที่ผ่านการตรวจของหัวหน้ากลุ่มสาระฯแล้วที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
    วันที่ 23-27 ธันวาคม  2562 
3. บรรจุ แบบทดสอบ พร้อมกระดาษค าตอบ ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ น าส่งงานวัดผล 
    ในวันที่ 7 มกรำคม  2563  ห้องวิชาการ 
 



หน้ำที่ 7 
 
10.  กำรส่งปพ.5 ,ตรวจกระดำษค ำตอบกำรกรอกคะแนนในระบบ SGS 

   ครูผู้สอนประจ าวิชาเป็นผู้ตรวจกระดาษค าตอบ  ตรวจทานคะแนนในรายวิชาที่สอน  และกรอกคะแนน   
              ลงในช่องคะแนนปลายภาคใน ปพ.5 ตัดสินผลการเรียน และกรอกคะแนนในระบบ  SGS ส่งงานวัดผล 
    ในวันที่ 24 มกรำคม  2563  

 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป  หากมีข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
 
  สั่ง   ณ  วันที่  3   เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ     
        (นายเทพรังสรรค์   สุวรรณโท) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 


