
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  55  /2558 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2 ป'การศึกษา  2557 

 

ด,วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  กําหนดสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2  ป'การศึกษา 2557  ใน 
วันท่ี  2 - 3  และ  5  มีนาคม  2558  เพ่ือให,การดําเนินงานเป2นไปด,วยความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39 (1)  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
มาตรา  27(1)  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และ 
ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม  จึงแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 2 ป'การศึกษา  2557 
ดังต�อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
1) นายบวร  ใจปCDา ผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายประเสริฐ  ฐานะ รองผู,อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
3) นายสถิต  แสนลุน รองผู,อํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4) นางไพร�จิตร  แก,วศิริ รองผู,อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
5) นายยุทธเดช  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู  คศ.3 กรรมการ 
6) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครู  คศ.3 กรรมการ 
7) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู  คศ.3 กรรมการ 
8) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครู  คศ.3 กรรมการ 
9) นายอมร  สีหาโมก ครู  คศ.3 กรรมการ 
10) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู  คศ.3 กรรมการ 
11) นางกอบกุล  ใจปCDา ครู  คศ.3 กรรมการ 
12) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ 
13) นายอรณพ  คําแสน ครู  คศ.3 กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 
14) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู  คศ.1 กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
1) อํานวยการ  ประสานงาน  ให,คําปรึกษา  กํากับติดตามในการดําเนินงานให,ดําเนินไป 

ด,วยความเรียบร,อยบรรลุวัตถุประสงค� 
2)  กรรมการหมายเลข 3,5,7,11  ดูแลประสานงานประจําอาคาร 1  กรรมการหมายเลข  2,8,9,12 

ดูแลประสานงานประจําอาคาร  2  กรรมการหมายเลข 4,10,11,13  ดูแลประสานงานประจําอาคาร 3 
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2. คณะกรรมการกลาง  ประกอบด�วย 

1) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายอรณพ  คําแสน ครู  คศ.3 กรรมการ 
3) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.3 กรรมการ 
4) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู  คศ.2 กรรมการ 
5) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู  คศ.2 กรรมการ 
6) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู  คศ.2 กรรมการ 
7) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครู  คศ.1 กรรมการ 
8) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.1 กรรมการ 
9) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู  คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู  คศ.1 กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 
1) กําหนดวัน เวลา รายวิชาท่ีสอบ ตลอดจนประสานงานท่ัวไปและแก,ไขปOญหาท่ีเกิดจาก 

การกํากับห,องสอบในแต�ละวันให,เป2นไปด,วยความเรียบร,อย 
2) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ�ายข,อสอบและกระดาษคําตอบให,แก�กรรมการกํากับห,องสอบ 
3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�ต�างๆ  ท่ีจําเป2นสําหรับการสอบให,เรียบร,อย 
4) ออกบัตรอนุญาตเข,าห,องสอบให,แก�นักเรียนท่ีสมควรเข,าห,องสอบ 
5) อ่ืนๆ  ตามท่ีได,รับมอบหมายและพิจารณาเห็นตามความเหมาะสม 

3. คณะกรรมการออกข�อสอบและจัดทําข�อสอบ ประกอบด�วย 

1) หัวหน,ากลุ�มสาระการเรียนรู,  ประธานกรรมการ 
2) ครูประจําวิชา  กรรมการ 

มีหน�าท่ี 
1) ครูประจําวิชาจัดทําตารางการออกแบบการสร,างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข,อ 
2) ครูประจําวิชาดําเนินการออกข,อสอบ ตามตัวชี้วัดเพ่ือให,บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู, สะท,อน

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของผู,เรียน จัดพิมพ�ข,อสอบต,นฉบับส�งให,หัวหน,ากลุ�มสาระ 
การเรียนรู,เพ่ือตรวจทาน และลงนามก�อนส�งกรรมการโรเนียวข,อสอบเพ่ือทําสําเนาข,อสอบตามจํานวนนักเรียน
ท่ีเข,าสอบ 

3) ดําเนินการเย็บข,อสอบเป2นชุด พร,อมกระดาษคําตอบ หรือกระดาษทด บรรจุลงในซองข,อสอบ
ตามจํานวนผู,เข,าสอบในรายวิชานั้นๆ  ภายในวันท่ี  1  มีนาคม  2558  เป2นอย�างช,า 

4) รายวิชาใดท่ีไม�มีในตารางสอบ  ขอให,ครูประจําวิชาดําเนินการสอบตามวันเวลาก�อนการสอบ
ปลายภาค 

5) ส�งตารางการออกแบบการสร,างแบบทดสอบ (Test Blueprint)  รายข,อ และแบบทดสอบ 
ท่ีห,องกลุ�มบริหารวิชาการ  ภายในวันท่ี 1  มีนาคม  2558 
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4. คณะกรรมการโรเนียวข�อสอบ   ประกอบด�วย 

1) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
2) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู  คศ.1 กรรมการ 
3) นายอาทิตย�  สีสังข� ลูกจ,างชั่วคราว กรรมการ 
4) นางสุบรรณ  จันทร�พรม ลูกจ,างชั่วคราว กรรมการ 
5) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู  คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  โรเนียวข,อสอบทุกรายวิชาท่ีใช,สอบในตารางให,เรียบร,อย 

5. คณะกรรมการจัดสถานท่ีห�องสอบ ประกอบด�วย 

1) ครูท่ีปรึกษาประจําห,อง  ประธานกรรมการ 
2) หัวหน,าห,องและตัวแทนห,อง  กรรมการ 

มีหน�าท่ี  จัดสถานท่ีสอบ  ท่ีนั่งสอบ  โต̂ะกรรมการกํากับห,องสอบ ให,เรียบร,อย 

6. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ   ประกอบด�วย 

ท่ี ผู�กํากับห�องสอบ 2  มีนาคม 3  มีนาคม 5 มีนาคม 
1 นางระเบียบ ดวงมาตย�พล ม.1/1 ม.3/4 ม.6/4 
2 นางอรทัย วงศ�สถิตย� ม.1/2 ม.2/1 ม.6/1 
3 นายพรพิชิต ทิทา สํารอง ม.2/2 ม.6/1 
4 นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ� ม.1/3 ม.2/3 สํารอง 
5 นายสานิตย� มหาหิงค� ม.1/4 ม.2/4 ม.6/2 
6 นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ ม.1/5 ม.2/5 ม.5/1 
7 นางภัทราภรณ� ลิมป_นิศากร ม.1/6 ม.2/6 ม.6/3 
8 นายอุดม พิมพ�เทศ ม.2/1 ม.1/5 ม.5/1 
9 นางบัวลอง คําบึงกลาง ม.2/2 ม.5/4 ม.5/2 
10 นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ� ม.2/3 ม.1/3 ม.5/3 
11 นางสิริกาญจน� ผาโคตร ม.2/4 ม.6/2 ม.5/4 
12 นางอาภัสราวรร สุริยโชติกุล ม.2/5 ม.6/3 ม.4/1 
13 นางอุทัยรัตน� เอ่ียมศรี ม.2/6 ม.4/1 ม.6/5 
14 นายเชฐกร ประชาโรจน� ม.3/1 ม.6/5 ม.1/1 
15 นายสมาน ล้ําลอง ม.3/2 ม.6/4 ม.1/2 
16 นายคมสัน สอโส ม.3/3 ม.6/1 ม.1/3 
17 นายปริญญา ศรีโบราณ ม.3/4 ม.5/1 ม.1/4 
18 นางสาวป̀ยะวรรณ สุโพธิ์ชัย ม.3/5 ม.6/1 ม.1/5 
19 นางเนตรนภา คลังกลาง ม.3/6 ม.5/5 ม.2/1 
20 นายศิวดล สารพิมพ� ม.4/1 ม.1/4 ม.2/2 
21 นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร� ม.4/2 ม.5/3 ม.2/3 
22 นางสาวเวียงแก,ว สะอาด ม.4/3 ม5/2 ม.2/4 
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ท่ี ผู�กํากับห�องสอบ 2  มีนาคม 3  มีนาคม 5 มีนาคม 
23 นางสาวศศิกานต� ยามสุข สํารอง ม.5/1 ม.2/5 
24 นางเอ้ือมอัฐธิชา  บํารุงดวงดี ม.4/4 ม.4/5 ม.2/6 
25 นางจุฑารัตน� สมมาตย� ม.4/5 ม4/4 ม.1/1 
26 นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ� ม.5/1 ม.4/3 ม.1/2 
27 นางช�อผกา พิศพล ม.5/2 ม.4/2 ม.1/3 
28 นางสาวณัฐธิดา สินทิพย�เทวัญ ม.5/3 ม.4/1 ม.1/4 
29 นางสาวสุวิมล โคกคาน ม.5/4 ม.3/6 ม.1/5 
30 นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง ม.5/5 ม.3/5 ม.1/6 
31 นายอภิชาต คําวิเลิศ ม.6/1 ม.3/4 ม.2/1 
32 นายภูเบศวร� พิทยาวัฒนชัย ม.6/2 ม.3/3 ม.2/2 
33 นางสาวพัชนียา ขจรบุรี ม.6/3 ม.3/2 ม.2/3 
34 นางสาวพิมผกา พิมพ�พุฒ ม.6/4 ม.3/1 ม.2/4 
35 นางสาวพัทจารี เทียบแสน ม.6/5 ม.2/6 ม.2/5 
36 นางสาวชนิดาภา โสหา ม.6/5 ม.2/5 ม.2/6 
37 นายพงษ�สิริ ชาบุตรตรี ม.4/1 ม.2/4 ม.3/1 
38 นายพัทธินันต� เรืองหิรัญเตชะกูล สํารอง ม.2/3 ม.3/2 
39 นายอรุณ บุญชู ม.1/1 ม.2/2 สํารอง 
40 นางรดาวัลย� น,อยเสนา ม.1/2 ม.2/1 ม.3/3 
41 นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ม.1/3 ม.1/6 ม.3/4 
42 นางอุไร ครองผา ม.1/4 ม.1/5 ม.3/5 
43 นางสาวเมวดี สุรนันท� สํารอง สํารอง ม.3/6 
44 นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ม.1/6 ม.1/3 ม.4/2 
45 นางสาวพิชญากร แก,วพิลา ม.6/1 ม.1/2 ม.4/3 
46 นายพิสิษฐ� ดรจันทร�ใต, ม.5/1 ม.1/1 ม.4/4 

มีหน�าท่ี 
1) เป2นกรรมการกํากับห,องสอบ ดําเนินการให,เป2นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว�าด,วยการ

ปฏิบัติผู,กํากับควบคุมห,องสอบ  
2) กํากับ ควบคุมห,องสอบให,เป2นไปด,วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให,ผู,เข,าสอบ 

กระทําการทุจริตในการสอบ 
3) กรรมการสํารองมีหน,าท่ีกํากับควบคุมห,องสอบ กรณีจําเป2นหรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากมีครูลาปaวย 

ลากิจ ไปราชการ หรืออาจมีภารกิจเร�งด�วนจําเป2น ตามท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
4) หากมีกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติหน,าท่ีได, ขอให,แจ,งฝaายวิชาการ เพ่ือหาแนวทางแก,ไขต�อไป 
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7. คณะกรรมการรับส*งข�อสอบ  ประกอบด�วย 

1) นายคมกริช  นาพูน  ประธานกรรมการ 
2) นายศราวุธ  เพียเอีย  กรรมการ 
3) นายวรวุฒิ  น,อยเมืองเปcอย  กรรมการ 
4) นายธนชิต  ยุทธแสน  กรรมการ 
5) นายประกาศิต  สมสุขัน  กรรมการ 
6) นางสาวปวีณา  ชารีรัตน�  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  รับส�งข,อสอบให,กับคณะกรรมการคุมสอบในแต�ละวิชา   หมายเลขท่ี 1,2  รับส�งข,อสอบ
อาคารท่ี 1  หมายเลขท่ี 3  รับส�งข,อสอบอาคารท่ี 2  และหมายเลขท่ี 4  รับส�งข,อสอบอาคาร ท่ี 3 

8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ/  ประกอบด�วย 

 นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู  คศ.1 กรรมการ 

มีหน�าท่ี  ประชาสัมพันธ�การสอบตามตารางสอบ  ให,ครูท่ีกํากับห,องสอบ และนักเรียนทราบ 

9. คณะกรรมการสรุปรายงาน   ประกอบด�วย 

1) นายสุรัตน�  หารวาระ ปฏิบัติหน,าท่ีรองผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2) นายอรณพ  คําแสน ครู  คศ.3 กรรมการ 
3) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.3 กรรมการ 
4) นายประจักษ�  ศรีภูธร ครู  คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 
5) นางสิริณัฎฐ�  รักษาเคน ครู  คศ.1 กรรมการและผู,ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  สรุปรายงานผลการดําเนินการสอบ  ให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบต�อไป 

ขอให,ครูและบุคลากรท่ีได,รับการแต�งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส�ต�อหน,าท่ี อย�างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน,าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให,เกิดผลดีแก�ทางราชการ
สืบไป  หากพบปOญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให,รีบประสานงานกลุ�มบริหารวิชาการทราบ เพ่ือหา 
แนวทางแก,ไขปOญหาต�อไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  26  เดือนกุมภาพันธ�  พ.ศ.  2558 

 
( นายบวร  ใจปCDา ) 

ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


