
  
ค ำสั่งโรงเรียนวำปีปทุม 

ที่  371/2560 
เร่ือง  แต่งต้ังข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
--------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุม ก าหนดให้มีการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยม- 
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 ในวันท่ี 25 - 28 กันยายน 2560 ตามตารางสอบท่ีโรงเรียนก าหนดเพื่อเป็นการตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน เพื่อให้การด าเนินการวัดผลประเมนิผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญติับริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 โรงเรียนวาปีปทุมจึงแต่งต้ังข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบด าเนนิการ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
  1.1 นายมณูญ  เพชรมีแก้ว      ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
  1.2 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายวัชรินทร์  ติดวงษา      รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
  1.4 นางสาวธนาวดี  แสนพินจิ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
  1.5 ว่าที่ ร.อ. ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.6 นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ์     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.7 นายสมศักด์ิ  โกการัตน์    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.8 นายสมศักด์ิ  เรืองบุญ    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.9 นางประภาศรี  ทิพย์พิลา    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.10 นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.11 ว่าที่ ร.อ. ประวติั  หัตถสินธุ์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.12 นายประดิษฐ์  สังขเภท    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.13 นางสาวสมจิตร  สุทธินนัท์   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.14 นางจ าปา  สืบสนุทร    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.15 นายเรืองศักด์ิ  มัททวีวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.16 นางกรทิพย์  ปัญโญ     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.17 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.18 นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย ์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.19 นายนารถ  พรรณะ     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.20 นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.21 นางสุภาภรณ์  ช่างถม    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.22 นางลักษมี  ม่วงคลา    ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
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  1.23 นางลัดดาวัลย์  แพนลิ้นฟ้า   ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
  1.24 นายณัฐพัชร์  ปทุมพร    ครูช านาญการ      กรรมการ 
  1.25 นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
  1.26 นางนิดา  กิจจนิดาโอภาส   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.27 นางสุคนธา โคตรโสภา        ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.28 นางอรุณี  ปะนัดถา            ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  1.29 นางสาวพรพรรณ  สีละมนตร ี      ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที่  อ านวยการ วางแผนการด าเนินการสอบ  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก้ปัญหาให้กับคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2.   คณะกรรมกำรจัดท ำแบบทดสอบ   ประกอบด้วย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยให้พิจารณาด าเนนิการดังนี้ 
 2.1  ให้คณะอนุกรรมการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  และหรือครูผู้สอน  พิจารณาออกข้อสอบให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแบบทดสอบควรเป็นท้ังแบบอัตนัยและปรนัยในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
 2.2  ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับทุกรายวิชา  พร้อมท้ังให้ลงลายมือชื่อ
ก ากับทุกแผ่น และน าส่งต้นฉบับทุกรายวิชาท่ีกลุ่มบริหารวิชาการไม่เกินวันที่ 20 กันยำยน 2560 และน ำส่งแบบทดสอบ
ฉบับสมบูรณ์ ภำยในวันที่ 22 กันยำยน 2560   
 2.3 เพื่อความประหยัดผู้พิมพ์แบบทดสอบให้ใช้ตัวอักษรไม่เกิน 16 Pt ควรใช้ตัวอักษรปกติ ไม่ควรใช้ตัวหนาใน
การท าแบบทดสอบท้ังฉบับและจัดรูปแบบของแบบทดสอบให้ค านึงถึงความประหยัดเป็นส าคัญ 
 2.4 ก าหนดส่งผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 ภำยในวันที่ 29 กันยำยน - 5 ตุลำคม 2560 

3.  คณะกรรมกำรจัดท ำส ำเนำข้อสอบ    ประกอบด้วย   
 3.1 นางนิดา  กิจจนิดาโอภาส  ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 3.2 นางพรสวรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นางสาวนชุนาฎ  สุปะต า  พนักงานโรเนียว   กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีบริการ 
 3.4 นายวิจิต  ปริเตสัง   ช่างปูน  ชัน้ 4   กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีบริการ 
 3.5 นายสุรชัย  ปะมาถา  พนักงานขับรถ   กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีบริการ 
 3.6 นายบัณฑิต  สุทธิเจริญ  พนักงานขับรถ   กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีบริการ 
 3.7 นางสุคนธา  โคตรโสภา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 นายเพิ่มยศ  ปาปะภา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่  1. ให้บริการส าเนาแบบทดสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
     2.  ติดต่อประสานงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  หมึก  กระดาษในการส าเนาแบบทดสอบ 
           3.  หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
4.  คณะกรรมกำรกลำง    ประกอบด้วย 

 4.1 นางนิดา  กิจจนิดาโอภาส  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 4.2 นางอรุณี  ปะนัดถา   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 4.3 นางมาลัย  ปะติเพนัง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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 4.4 นางยุวดี  กันทา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.5 นางจุฬาภรณ์  สิทธิเขต  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.6 นางวัฒนา  ปะกิระตา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.7 นางศิริพร  อุดมเมฆ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.8 นายประพันธ์  วรรณสุทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.9 นายสุประวัติ  พูลพิพฒัน ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.10 นางวรรณจรีย์  เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.11 นายนารถ  พรรณะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 4.12 นางสาวสุพรรษา  ทัพธาน ี  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 4.13 นายวิชิต  เสนาราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 4.14 นางสาวปรียานุช  จ าละคร  ครู    กรรมการ 
 4.15 นางปัทมา  ปินะทาใน  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 4.16 นายนพพล  โสโท   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.17 นางสาวศิรินทร์ภรณ์  พูนไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.18 นายสุรัตน์  เสนามาตย ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.19 นางสาวขนิษฐา  พงษ์ศิริ  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.20 นางสาวนนัทิยา  นามเทพ  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.21 นางสาวศจีพร  ทัดกระโทก  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.22 นางสาวสุพรรณี  สนุา  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.23 นางสาวชนากาญจน์  บุญสวาย นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.24 นางสาวตรีทิพย์  แก้วหานาม นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.25 นางสาวจุรีรัตน์  ใจเรือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.26 นายสมจิตร  โพธิปัด  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.27 นายอภิวัฒน์  อินธิราช  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.28 นางสาวอุมาพร  ประดับหิน  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.29 นางสาวปิยนาฎ  ขาวดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.30 นายปริญญา  นิลศิริ  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.31 นางสาวกนกรัตน์  ศิริพรทุม  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.32 นายกฤษฎาวัชร์  ปาปะโม  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.33 นางสาวนนัทิชา  นาดี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.34 นายศตวรรษ  บุญเรือง  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.35 นายจักราวุธ  บัวรัตน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.36 นายกฤษณะ  ไกรพินิจ  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.37 นายกรกช  อ่างค า   นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.38 นางสาวภัควรัญญู  วิจิตรวงศ์วาน นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.39 นางสาวเยาวเรศ  วรรณศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
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 4.40 นายเลิศปัญญา  บุพตา  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.41 นายวีรวุฒิ  พรมเสนสอน  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.42 นายมนตรี  บุญช้อน  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.43 นางสาวเพ็ญพิกา  พาโคกทม นักศึกษาฝึกประสบการณ ์  กรรมการ 
 4.44 นางพรพิมล  ยะชมภ ู  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 3 
 4.45 นายบัณฑิต  สุทธิเจริญ  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 3 
 4.46 นายบุญเพ็ง  มัดถาปะตัง  ช่างปูน  ชัน้ 4  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 4 
 4.47 นางแสงทอง  ชาววาปี  ช่างปูน  ชัน้ 4  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 4 
 4.48 นายทองปาน  นนทะค าจันทร ์ ช่างปูน  ชัน้ 4  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 4 
 4.49 นางทองมา  พุทโธ   เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 5 
 4.50 นายค าภู   ปะนัดตะเถ  ช่างปูน  ชัน้ 4  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 5 

 4.51 นายสุรชัย  ปะมาถา  พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 5 
 4.52 นางฉวีวรรณ  ราตรีนู  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 5 

 4.53 นายวิจิต  ปริเตสัง   ช่างปูน  ชัน้ 4  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 6 
 4.54 นางสุพัตรา  กลิ่นกล้า  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 6 
 4.55 นายจเรน  ปะนัดโส  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 6 

 4.56 นายสุวรรณ  ปะกินัง  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 8 
 4.57 นายเรียน  บุตรวิชา  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 8 
 4.58 นายสุชาติ  ปทุมทอง  เจ้าหน้าท่ีบริการ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 7 
 4.59 นายเดชอุดม  พิมพ์บาล  พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าท่ีบริการข้อสอบ  อาคาร 7 

 4.60 นางสาวนชุนาฎ  สุปะต า  พนักงานโรเนียว  เจ้าหน้าท่ีท าส าเนาข้อสอบ 
 4.61 นายสุรชัย  ปะมาถา  พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าท่ีท าส าเนาข้อสอบ 
 4.62 นายบัณฑิต  สุทธิเจริญ  พนักงานขับรถ  เจ้าหน้าท่ีท าส าเนาข้อสอบ 
 4.63 นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 4.64 นางสาวพรพรรณ  สลีะมนตรี ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.65 นางสุคนธา  โคตรโสภา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.66 นางวรรณเพ็ญ  ทับสุขวิวัฒนกุล ครชู านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.67 นางสาวอัมวิกา  ทวยจันทร์  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.68 นายเพิ่มยศ  ปาปะภา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  สนับสนนุการจัดสอบให้เพยีงพอ 
                                 2. ติดต่อประสานงาน  รับ ส่งข้อสอบ จัดท าเอกสารหลักฐาน การรับส่งข้อสอบ ควบคุมการเบิก
กระดาษให้เป็นระบบ          
                                 3. ควบคุมการสอบให้เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 
                                 4. หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  คณะกรรมกำรตรวจสนำมสอบ ประกอบด้วย  
 5.1  ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตรวจสนามสอบ อาคาร  3,8 
 5.2  นายวัชรนิทร์  ติดวงษา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตรวจสนามสอบ อาคาร  5 
 5.3  นางสาวธนาวดี  แสนพนิิจ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ตรวจสนามสอบ อาคาร  6,7 
 5.4  นางพรสวรรค์  ทับสุขวิวัฒนกุล ครูช านาญการพิเศษ ตรวจสนามสอบ อาคาร  4 
  มีหน้ำที ่ 1.  ตรวจสอบความเรียบร้อยในการด าเนินการสอบ 

   2.  เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
                 3.  หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
6.   คณะกรรมกำรจัดสถำนที่สอบ  ประกอบด้วย 

 6.1 นางสาวธนาวดี  แสนพินจิ   รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
 6.2 นายสมศักด์ิ  โกการัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 6.3 นายสมศักด์ิ  เรืองบุญ ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 

 6.4 นางลัดดาวัลย์  แพนลิน้ฟ้า ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 6) 
 6.5 นายเรืองศักด์ิ  มัททวีวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 3) 
 6.6 นางลักษมี  ม่วงคลา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 7) 
 6.7 นางกรทิพย์  ปัญโญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 5) 
 6.8 นายหงษ์ทอง  ประนัดศรี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 4) 
 6.9 นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย ์ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 6) 
 6.10 นายนารถ  พรรณะ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 5) 
 6.11 นางรัชนีวัลย์  วรรณศรี ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ (จัดห้องสอบอาคาร 8) 
 6.12 นายค าภู  ปะนัดตะเถ ช่างปูน  ชัน้ 4     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.13 นายทองปาน  นนทค าจันทร ์ ช่างปูน  ชัน้ 4      กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.14 นายวิจิต  ปริเตสัง ช่างปูน  ชัน้ 4     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.15 นางแสงทอง  ชาววาปี ช่างปูน  ชัน้ 4     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.16 นายบัณฑิต  สุทธิเจริญ พนักงานขับรถ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.17 นายสุรชัย  ปะมาถา พนักงานขับรถ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.18 นายสุชาติ  ปทุมทอง เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.19 นายเรียน  บุตรวิชา เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.20 นายสุวรรณ  ปะกินัง เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.21 นายจเรน  ปะนัดโส เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.22 นายเดชอุดม  พิมพ์บาล พนักงานขับรถ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.23 นางพรพิมล  ยะชมภ ู เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.24 นางทองมา  พุทโธ เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.25 นางฉวีวรรณ  ราตรีนู เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.26 นางสุพัตรา  กลิ่นกล้า เจ้าหน้าท่ีบริการ     กรรมการจัดห้องสอบ 
 6.27 นายบุญเพ็ง  มัดถาปะตัง ช่างปูน  ชัน้ 4     กรรมการและเลขานุการ   
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 มีหน้ำที ่   1. จัดหา/จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอส าหรับการสอบในแต่ละห้อง  ดูแลและจัดห้องสอบ 
                       ให้มีความเหมาะสมส าหรับการทดสอบ 
             2. หน้าท่ีจัดห้องสอบอาคารประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน พัสดุ และสวัสดิกำร      ประกอบด้วย 

 7.1 ว่าที่ ร.อ.สุรเชษฐ์  โคตรพัฒน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 7.2 นางสุมาลา  สุวรรณพันธุ ์  ครูช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
 7.3 วา่ท่ี ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  
 7.4 นางสาวสุมิตรา  ทองพูล  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
 7.5 นางล าดวน  ดงอุทิศ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ   
 7.6 นางสาวศกุนิชญ์  ตรีประทุม  ครู     กรรมการ 
 7.7 นางละอองดาว  แพงค าแสน  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 7.8 นางสาวเสมอแข  จันทะไทย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
 7.9 นายเอกพล  ค าสมัย  เจ้าหน้าท่ีการเงนิ    กรรมการ 
 7.10 นางวาสนา  เอ้ตุโพธิ ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 7.11 นางสาวจุรีรัตน์  เทียงค า  ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที ่   1.  จัดซื้อ/จัดหา กระดาษ  หมึกมาสเตอร์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินการสอบ   
   2.   จัดหาน าด่ืมให้กับครูผู้ก ากับห้องสอบ   และหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ประกอบด้วยคุณครูตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี ้มีหน้าท่ี 
 8.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมห้องสอบ โดยเคร่งครัด 
 8.2 หากข้อสอบมีปัญหาให้รายงานคณะกรรมการกลางโดยเร่งด่วน เพื่อด าเนินการแก้ปัญหา 
 8.3 ตรวจนับกระดาษค าตอบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามจ านวนผู้เข้าสอบ 
 8.4 ประสานงานการรับส่งข้อสอบ และกระดาษค าตอบ กับคณะกรรมการกลาง 
 8.5 หน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับค าสั่งแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ เสียสละ และปฏิบัติตามระเบียบ 
ทางราชการโดยเคร่งครัด 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ  วันท่ี 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 
 
 

(นายมณูญ  เพชรมีแก้ว) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม  


