
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๓  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๑ ป)การศึกษา  ๒๕๖๑ 

 

เพ่ือให/เป0นไปตามระเบียบโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ว!าด/วยการวัดและประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙)   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมกําหนด 
ให/มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ป)การศึกษา ๒๕๖๑  ในวันจันทร�ท่ี  ๘  ตุลาคม  วนัอังคารท่ี ๙ ตุลาคม  
และวันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   เพ่ือให/การดําเนินการดังกล!าวเป0นไปด/วยความเรียบร/อย มี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก/ไข
เพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/
๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ/างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  จึงขอแต!งต้ังบุคคล
ต!อไปนี้เป0นคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๑ ป)การศึกษา  ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปEFา    ผู/อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู/อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู/อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู/อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน/ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน/ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๘) นางอุไร  ครองผา   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  หัวหน/างานวัดผลและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ดูแลการสอบ 
ให/ดําเนินการเป0นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

  กรรมการหมายเลข ๓, ๗  และ  ๙    ดูแลประสานงานประจําอาคาร ๑ 
  กรรมการหมายเลข ๒ และ  ๘     ดูแลประสานงานประจําอาคาร ๒ 
  กรรมการหมายเลข ๔, ๕  และ  ๖    ดูแลประสานงานประจําอาคาร ๓ 

๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน/ากลุ!มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒      รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๔) นางอุไร ครองผา     ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี  ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๓        กรรมการ 
 ๗) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๘) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๐) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๑) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๒) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๓) นายคมสัน  สอโส    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๔) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๑๕) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๑๗) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวศิรินทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๑๙) นายนัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก       กรรมการ 
 ๒๐) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน/างานวัดผลและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) กําหนดวัน เวลา รายวิชาท่ีสอบ ตลอดจนประสานงานท่ัวไปและแก/ไขปOญหาท่ีเกิดจากการ
กํากับห/องสอบในแต!ละวันให/เป0นไปด/วยความเรียบร/อย 

 ๒) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ!ายข/อสอบและกระดาษคําตอบให/แก!กรรมการกํากับห/องสอบ 
 ๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�ต!างๆ  ท่ีจําเป0นสําหรับการสอบให/เรียบร/อย 
 ๔) กรรมการกลางมีหน/าท่ีกํากับห/องสอบ กรณีจําเป0นหรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีครูลาปQวย  

ลากิจ ไปราชการ หรืออาจมีภารกิจเร!งด!วนจําเป0น ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
 ๕) อ่ืนๆ  ตามท่ีได/รับมอบหมาย  

  



๓ 

๓) คณะกรรมการออกข�อสอบและจัดทําข�อสอบ ประกอบด�วย 

 ๑) หัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/          ประธานกรรมการ 
 ๒) ครูประจําวิชา               กรรมการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ดําเนินการออกข/อสอบให/สอดคล/องกับผลการเรียนรู/ท่ีคาดหวังรายป)/รายภาค  
เนื้อหาสาระการเรียนรู/ และให/สัมพันธ�กับเวลาท่ีใช/ในการทําข/อสอบ 

 ๒) จัดพิมพ�ต/นฉบับข/อสอบ และส!งต/นฉบับข/อสอบผ!านหัวหน/ากลุ!มสาระการเรียนรู/  
หัวหน/างานวัดผลและประเมินผลการเรียน ตามลําดับ  

 ๓) ดําเนินการเย็บข/อสอบเป0นชุด พร/อมกระดาษคําตอบ หรือกระดาษทด บรรจุลงในซอง
ข/อสอบตามจํานวนผู/เข/าสอบในรายวิชานั้นๆ  ภายในวันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เป0นอย!างช/า 

 ๔) รายวิชาใดท่ีไม!มีในตารางสอบกลางภาค ขอให/ครูประจําวิชาดําเนินการสอบตามวันเวลา 
ท่ีเห็นสมควร  ก!อนวันท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 ๕) อ่ืนๆ ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการโรเนียวข�อสอบ   ประกอบด�วย 

 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓      ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพรพิชิต  ทิทา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๓) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๔) นางสุบรรณ  จันทร�พรม   ลูกจ/างชั่วคราว       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน/างานวัดผลและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 
 ๖) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ เจ/าหน/าท่ีงานวัดและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี โรเนียวข/อสอบทุกรายวิชาท่ีใช/สอบในตารางให/เรียบร/อยแล/วทําลายต/นฉบับข/อสอบ 
หรือเก็บรักษาไว/อย!างปลอดภัย 

๕. คณะกรรมการจัดสถานท่ีห�องสอบ ประกอบด�วย 

 ๑) ครูประจําชั้นทุกท!าน            ประธานกรรมการ 
 ๒) หัวหน/าห/องและนักเรียนเวรประจําวัน          กรรมการ 

มีหน�าท่ี จัดสถานท่ีสอบ ท่ีนั่งสอบ โตSะกรรมการกํากับห/องสอบ ให/เรียบร/อย 

๖. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ  ประกอบด�วย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ๘ ตุลาคม ๙ ตุลาคม ๑๐ ตุลาคม 
๑ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ๑/๑ ๑/๑ ๖/๑ 
๒ นางกอบกุล  ใจปEFา ๑/๒ ๑/๒ ๖/๒ 
๓ นางสาวเมวดี  สุรนันท� ๑/๓ ๑/๓ ๖/๓ 



๔ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ๘ ตุลาคม ๙ ตุลาคม ๑๐ ตุลาคม 
๔ นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ๑/๔ ๒/๓   ๖/๔ 
๕ นายปริญญา  ศรีโบราณ ๑/๕ ๒/๕ ๖/๕ 
๖ นายสมาน  ล้ําลอง ๑/๖ ๓/๓ ๖/๖ 
๗ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ๒/๑ ๓/๖ ๕/๑ 
๘ นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ๒/๒ ๔/๑ ๕/๒ 
๙ นางเนตรนภา  คลังกลาง ๒/๓ ๔/๔ ๕/๓ 

๑๐ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ๒/๔ ๕/๓ ๕/๔ 
๑๑ นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ๒/๕ ๕/๕ ๕/๕ 
๑๒ นายอุดม  พิมพ�เทศ ๒/๖ ๑/๖ ๔/๑ 
๑๓ นางอรวรรณ  พลทัสสะ ๓/๑ ๑/๔ ๔/๒ 
๑๔ นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต/ ๓/๒ ๖/๓ ๔/๓ 
๑๕ นางช!อผกา  พิศพล ๓/๓ ๓/๑ ๔/๔ 
๑๖ นางสาวชนิดาภา  โสหา ๓/๔ ๓/๒ ๔/๕ 
๑๗ นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ๓/๕ ๓/๓ ๑/๑ 
๑๘ นางสาวพัชนียา  ไชยรัตน� ๓/๖ ๓/๔ ๑/๒ 
๑๙ นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� ๔/๑ ๓/๕ ๑/๓ 
๒๐ นายอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ๔/๒ ๓/๖ ๒/๓   
๒๑ นายบูรพา  เรืองตังญาณ ๔/๓ ๖/๑ ๒/๕ 
๒๒ นางสาวรัตนา  กนกหงษา ๔/๔ ๖/๒ ๓/๓ 
๒๓ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ๔/๕ ๖/๓ ๓/๖ 
๒๔ นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ๕/๑ ๖/๔ ๔/๑ 
๒๕ นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ๕/๒ ๖/๕ ๔/๔ 
๒๖ นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ๕/๓ ๖/๖ ๕/๓ 
๒๗ นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ๕/๔ ๒/๑ ๕/๕ 
๒๘ นางกานติมา  มุลทากุล ๕/๕ ๒/๒ ๑/๖ 
๒๙ นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ๖/๑ ๒/๓ ๑/๔ 
๓๐ นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ๖/๒ ๒/๔ ๖/๓ 
๓๑ นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ๖/๓ ๒/๕ ๓/๑ 
๓๒ นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ๖/๔ ๒/๖ ๓/๒ 
๓๓ นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ๖/๕ ๔/๑ ๓/๓ 
๓๔ นางบัวลอง  พรนิคม ๖/๖ ๔/๒ ๓/๔ 
๓๕ นายสานิตย�  มหาหิงคุ� ๑/๑ ๔/๓ ๓/๕ 
๓๖ นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ๑/๒ ๔/๔ ๓/๖ 
๓๗ นางณัฐธิดา  เหลาหา ๑/๓ ๔/๕ ๒/๑ 
๓๘ นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ๒/๓   ๑/๑ ๒/๒ 
๓๙ นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ๒/๕ ๑/๒ ๒/๓ 



๕ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ๘ ตุลาคม ๙ ตุลาคม ๑๐ ตุลาคม 
๔๐ นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ๓/๓ ๑/๓ ๒/๔ 
๔๑ นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว ๓/๖ ๑/๔ ๒/๕ 
๔๒ Mrs.Shella Burinyuy Bongkiyuy ๔/๑ ๑/๕ ๒/๖ 
๔๓ Miss. Angum Consilia ๔/๔ ๑/๖ ๑/๑ 
๔๔ นายนัฐวุฒ ิ เจริญเชื้อ ๕/๓ ๕/๑ ๑/๒ 
๔๕ นายไมตรี  สุ!มมาตร ๕/๕ ๕/๒ ๑/๓ 
๔๖ นายเวโรจน�  เหลืองยวง ๑/๖ ๕/๓ ๑/๔ 
๔๗ นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย� ๑/๔ ๕/๔ ๑/๕ 
๔๘ นายพีระพล  บุตรอินทร� ๖/๓ ๕/๕ ๑/๖ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เป0นกรรมการกํากับห/องสอบ ให/เป0นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว!าด/วย การปฏิบัติ
ของผู/กํากับห/องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให/นักเรียนผู/เข/าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว!าด/วย
การปฏิบัติของผู/เข/าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข/อง 

 ๒) กํากับห/องสอบให/เป0นไปด/วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให/ผู/เข/าสอบ กระทํา
การทุจริตในการสอบ 

 ๓) ตรวจบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน และบัตรประจําตัวผู/เข/าสอบ  นักเรียน 
ท่ีไม!มีบัตรดังกล!าวไม!อนุญาตให/เข/าสอบ  แจ/งให/นักเรียนติดต!อขอรับบัตรประจําตัวผู/เข/าสอบ  ได/ท่ี 
คุณครูเชฐกร  ประชาโรจน�  ห/องกลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ๔) หากมีกรณีท่ีไม!สามารถปฏิบัติหน/าท่ีได/ ขอให/แจ/งกลุ!มบริหารวิชาการก!อนวันท่ี  ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑  เพ่ือหาแนวทางแก/ไขต!อไป 

๗. คณะกรรมการรับส6งข�อสอบ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางยุวดี  รัชพันธ�     ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๓) นางภัทรา  การนา    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๔) นางสุพัตรา  ภูนาวัง    ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๕) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๖) นางสาวศิรินทิพย�   วงวิลาศ  ครูอัตราจ/าง        กรรมการ 
 ๗) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก       กรรมการ 
 ๕) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   หัวหน/างานวัดผลและประเมินผลฯ 
           กรรมการและผู/ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี รับส!งข/อสอบให/กับคณะกรรมการกํากับห/องสอบในแต!ละวิชา หมายเลขท่ี  ๓,๔,๖,๗ และ ๘ 
รับส!งข/อสอบอาคารท่ี ๑ และ ๒   และหมายเลขท่ี  ๑, ๒  และ ๕  รับส!งข/อสอบอาคารท่ี ๓ 
  



๖ 

๘. คณะกรรมการประชาสัมพันธ&  ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๓)  นางสาวกานดา เรืองวานิช  ครูอัตราจ/าง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชาสัมพันธ�ตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๑  ให/ครูท่ีกํากับห/องสอบและนักเรียนทราบ 

๙. คณะกรรมการออกบัตรเข�าห�องสอบ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู คศ.๒      ประธานกรรมการ 
 ๒) ครูประจําชั้นทุกท!าน              กรรมการ 

มีหน�าท่ี ออกบัตรอนุญาตเข/าห/องสอบให/แก!นักเรียนท่ีผ!านการตรวจบุคลิกภาพก!อนเข/าห/องสอบ 

๑๐. คณะกรรมการสรุปรายงาน   ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน/ากลุ!มบริหารวิชาการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ  ครูผู/ช!วย         กรรมการ 
 ๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๓     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี สรุปรายงานผลการดําเนินงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียนทราบต!อไป 

ขอให/คุณครูและบุคลากรท่ีได/รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน/าท่ีท่ีได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน/าท่ี  
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน/าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให/เกิดผลดี 
แก!ทางราชการสืบไป  ถ/าพบข/อผิดพลาดในการพิมพ�  ปOญหาข/อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข/อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน/าท่ีให/แจ/งกลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก/ไข  และรายงานให/ผู/อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก/ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป0นต/นไป 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
(นายบวร ใจปEFา) 

ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


