
 
ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที ่156/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบประเมินผลกลำงภำคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖                                     

ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕   
 

****************************************************************************************************** 
            ด้วยงำนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลกำรเรียน กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ได้ก ำหนดให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นสอบวัดผลกลำงภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ระหว่ำงวันที่ 22-27 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2565 
 ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดผลกลำงภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 ของนักเรียนเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
            ๑.๑ นำงณัฐชำ    จันทร์ดำ           ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ                ประธำนคณะกรรมกำร     
            1.2 นำงจินตนำ  จูมสีสิงห์     รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
            1.3 นำยสุบิน     สขุเดช           รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
            1.4 นำยแกล้วปรำกำร  ฟักแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำร                           กรรมกำร 
            1.5 นำยปริญวัฒน์  ถมกระจ่ำง    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             

มีหน้าที ่   ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการออกข้อสอบ พิมพ์ เย็บข้อสอบ และนับจ านวนข้อสอบ 
ครูประจ ำวิชำทุกท่ำน 
 

มีหน้าที ่   ออกข้อสอบ จัดพิมพ์ เย็บข้อสอบ และนับจ ำนวนข้อสอบ 
 

๓. คณะกรรมการอัดส าเนาข้อสอบ 
        ๓.๑  นำงสำวปฏิมำกำญจน์   แสนโสภำวัน     ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร  

    ๓.๒  นำงสำวปทุมวดี          ทองชิต        คร ู   กรรมกำร 
        ๓.๓  นำงสำวปวิตรำ           วินทะชัย    ครู                   กรรมกำร 

    ๓.4  นำงสำวมัลลิกำ            ฮำร์เตอร์       คร ู   กรรมกำร 
        ๓.5  นำงสำวเพ็ญรดี           กรเสนำะ       ครู                   กรรมกำร 
        ๓.6  นำงประไพ           ศรีสุวรรณ                 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร      
 

มีหน้าที ่   อัดส ำเนำข้อสอบตำมจ ำนวน ที่ครูประจ ำวิชำแจ้งให้แล้วเสร็จ 
 
 
 
 

                                                                                                             



๒ 
  
 

 
๔. คณะกรรมการกลาง  

 

๔.๑ คณะกรรมการจัดเตรียมอุปกรณ์ และจัดข้อสอบ 
 

            ๔.๑.๑  นำงสำวปทมุวดี           ทองชิต              คร ู        ประธำนกรรมกำร  
            ๔.๑.2  นำงสำวปวิตรำ            วินทะชัย          ครู              กรรมกำร 

        ๔.๑.3  นำงสำวมัลลิกำร์           ฮำร์เตอร ์             คร ู        กรรมกำร 
            ๔.๑.4  นำงสำวเพ็ญรดี            กรเสนำะ              ครู              กรรมกำร 
            ๔.๑.5  นำงสำวปฏิมำกำญจน์    แสนโสภำวัน             ครูช ำนำญกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์เย็บข้อสอบ   
     ๒. จัดเก็บข้อสอบแต่ละรำยวิชำให้กรรมกำรรับ – จ่ำยข้อสอบ  
     ๓. ตรวจทำนควำมถูกต้องของปึกกระดำษค ำตอบ  
     ๔. จัดเก็บข้อสอบ 
     ๕. รับ – จ่ำยข้อสอบ ตำมห้องท่ีก ำหนดตำมตำรำงสอบ 
 

๔.๒ คณะกรรมการเดินข้อสอบ 
 

  ๔.๒.๑ นำยกำนต์กิตติ      ชื่นกลิ่นธูป    ครผูู้ช่วย          ประธำนคณะกรรมกำร      
  ๔.๒.๒ นำยพีรยุทธ          เหมนวล      ครผูู้ช่วย   กรรมกำร   
  ๔.๒.3 นำยทรงพล          บูรณะสุข            ครผูู้ชว่ย          กรรมกำรและเลขำนุกำร    
    

มีหน้าที ่ ๑. เดินรับ-ส่งข้อสอบ ตำมตำรำงสอบ 
 
 

๕. คณะกรรมการก ากับห้องสอบระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
๑/๑ ๑22 นำงสำวสุรินทร์พร    ดินวงศ ์ นำงสำวศิวรักษ์       อัคจันทร์ 
๑/๒ ๑23 นำงสำวพัชรินทร์     หลงชิน นำงสำวนิชำภัทร     ตุริยะกุล 
๑/๓ ๑๒4 นำงนทีกำนต์         เพ่ิมชำติ นำยไวฑูรย์             มินจันทึก 
๑/๔ ๑๒5 นำงณัฐกมล           ทองไทย นำงสำวเบ็ญจมำภรณ์ บุญสร้อย 
๑/๕ ๑๒6 นำงสำวจันทรำ       จรเด็จ นำงกิตติ์รวี             ชัยอนันต์วรนำถ 
๑/๖ ๑๒7 นำงสำวสุชำวดี        มณีวรรณ์ นำงจันทิมำ             อุทัยกลม 
๑/๗ ๑16 นำงวัลย์ลิกำ           คงสวัสดิ์ นำงสำวสุภัคสร        เนยสูงเนิน 
๑/8 ๑17 นำงขนิษฐำ            วรรณสวำท นำยวิฑูรย์              ระดำบุตร 
๒/๑ 221 นำงสำวนพมำศ       ชัยวรกุล นำยปิยะณัฐ            ปัญญำรักษ์     



๓ 
  
 

๒/๒ 222 นำงอรุณี               ถมยำงกูร   นำงสำวดลรญำ        ไชยขำล 
๒/๓ ๓22 นำงสำวกันต์ฤทัย     ศิลำรักษ์ นำยพงศกรณ์          พูลชัยวฒันะ 
ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
๒/๔ 323 นำงสำวกรกนก       เนตรสว่ำง นำยปรเมศวร์         ท่ำดี 
๒/๕ 324 นำงสิริกำนต์          มำยิ้ม นำยซำรำวรรณ์        พุทธรักษ์ 
๒/๖ 325 นำยธนำคำร           มีสุข นำงสำวจันทร์จิรำ     บุสุวะ 
๒/๗ 326 นำงสำวรัตติยำ        โลแพทย์ นำงสิริกร               บุญเลิศ 
๒/๘ 327 นำงสำวสุพัตรำ        ชัยจันทร์ นำงสำวรัตนมณี       ศุภจริยำพงศ์ 
๓/๑ ๓1๒ นำงสำวเสำวนีย์       บุญประสพ นำงสพักตร์            ค ำภำ 
๓/๒ ๓1๓ นำงสำวธัญชนก       เกตพัชรพงศ์ นำงสำวสุกัญญำ       ต้นไทร 
๓/๓ ๓1๔ นำงมธุริน               เทียนวรรณ นำยปวีณ               กล้ำรบ 
๓/๔ ๓1๕ นำงสำวชุติกำญจน์    แก้วสมสิน ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ   แปงกำริยำ 
๓/๕ ๓1๖ นำงวัฒนประภำ       เจริญศร นำงสำววิริญญำ        ศรีเก้ือกลิ่น 
๓/๖ ๓1๗ นำยสิทธิพร            บุญล้อม นำงสำวชนำกำนต์     วิเศษ 
๓/๗ ๓1๘ นำงสำวนิธิมำ          นิสัยกลำ้ นำงสำวรัตติกำล       ทวีรัตน ์
๓/๘ 328 นำงกัลยำณี             อุบลโรจน์รัศมี นำยวุฒิพงษ์            เข็มด้วง       

 
วัน จันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
๔/๑ 122 นำงสิริกร               บุญเลิศ นำงสำวสุชำวดี         มณีวรรณ์ 
๔/๒ 123 นำงจันทิมำ             อุทัยกลม นำงสำวกันต์ฤทัย      ศิลำรักษ ์

๔/๓ 124 นำงพัสสุดำ             เรืองวัฒนำนนท์ นำงขนิษฐำ             วรรณสวำท 
๔/๔ 125 นำงทิพยำดำ           ถิรนัยเตชทัต นำงนฤพร               ภักด ี
๔/๕ 126 นำงไพวรรณ           สุขปำนเจริญ ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ   แปงกำริยำ 
๔/๖ 127 นำยรณชัย              กิ่งแก้ว นำงสุเนตรำ             เกลี้ยงอุทธำ 
๕/๑ 312 นำงสุพักตร์             ค ำภำ นำงสำวศิวรักษ์         อัคจันทร์ 
๕/๒ ๓13 นำงพรเรียง             ก๋งแก้ว นำยไวฑูรย์              มินจันทึก 
๕/๓ ๓1๔ นำยณัฎฐ์              หำญพละ นำงนงค์นิภัส           โภคินดษิย์สกุล 
๕/๔ ๓1๕ นำงระพีพรรณ        มูสิกอุปถัมภ์ นำงสำวรัตติกำล       ทวีรัตน์ 
๕/๕ ๓1๖ นำงสำวดวงดำว      หน่อแก้ว นำงสำวเบญจมำศ     ชูศรี 
๕/๖ ๓1๗ นำงสำวกุลธิดำ        จำรสุภำ นำงสำวพรพรรษำ     อินทร์เทศรำช 
๖/๑ 322 นางกิ่งแก้ว             ศิริโชคชัย นายซาราวรรณ์        พุทธรักษ์ 

๖/๒ 323 นางนภัทร              มะอาจเลิศ นางสาวนิชาภัทร      ตุริยะกุล 

๖/๓ 324 นางสาวปรียนันท์     ชัยสิริพฒันา นางสาวนวรัตน์        ลาภชน 

๖/๔ 325 นายพรมภร            แสนศรีแก้ว นางณัฐกมล            ทองไทย      



๔ 
  
 

๖/๕ 326 นางวิลาวัลย์           พรไชยา นางสาวจารุวรรณ     โดยอาษา 

๖/๖ 327 นางขวัญใจ             เขียนเสมอ นางอทิตยา             หิรัญวงศ ์

        วัน อังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
๑/๑ ๑22 นำงสำวสุรินทร์พร    ดินวงศ ์ นำงสำวศิวรักษ์        อัคจันทร์ 
๑/๒ ๑23 นำงสำวพัชรินทร์     หลงชิน นำงสำวนิชำภัทร      ตุริยะกุล 
๑/๓ ๑๒4 นำงนทีกำนต์         เพ่ิมชำติ นำยรณชัย              กิ่งแก้ว 
๑/๔ ๑๒5 นำงณัฐกมล           ทองไทย นำงสำวเบ็ญจมำภรณ์ บุญสร้อย 
๑/๕ ๑๒6 นำงสำวจันทรำ       จรเด็จ นำงกิตติ์รวี             ชัยอนันต์วรนำถ 
๑/๖ ๑๒7 นำงสำวสุชำวดี       มณีวรรณ์ นำงสำวจำรุวรรณ     โดยอำษำ 
๑/๗ ๑16 นำงวัลย์ลิกำ          คงสวัสดิ์ นำงสำวสุภัคสร        เนยสูงเนิน 
๑/8 ๑17 นำงขนิษฐำ           วรรณสวำท นำยวิฑูรย์              ระดำบุตร 
๒/๑ 221 นำงสำวนพมำศ      ชัยวรกุล นำยปิยะณัฐ           ปัญญำรกัษ์ 
๒/๒ 222 นำงอรุณี              ถมยำงกูร   นำงสำวดลรญำ        ไชยขำล 
๒/๓ ๓22 นำงสำวกันต์ฤทัย     ศิลำรักษ ์ นำยพงศกรณ์          พูลชัยวฒันะ 
๒/๔ ๓23 นำงสำวกรกนก       เนตรสว่ำง นำยปรเมศวร์          ท่ำด ี
๒/๕ ๓24 นำงสิริกำนต์          มำยิ้ม นำยซำรำวรรณ์        พุทธรักษ์ 
๒/๖ ๓25 นำยธนำคำร           มีสุข นำงสำวจันทร์จิรำ     บุสุวะ 
๒/๗ ๓26 นำงสำวรัตติยำ        โลแพทย์ นำงสำวเบญจมำศ     ชูศรี 
๒/๘ 327 นำงสำวสุพัตรำ        ชัยจันทร์ นำงสำวรัตนมณี       ศุภจริยำพงศ์ 
๓/๑ ๓1๒ นำงสำวเสำวนีย์       บุญประสพ นำงขวัญใจ             เขียนเสมอ 
๓/๒ ๓1๓ นำงสำวธัญชนก       เกตพัชรพงศ์ นำงสำวสุกัญญำ       ต้นไทร 
๓/๓ ๓1๔ นำงมธุริน               เทียนวรรณ นำยปวีณ               กล้ำรบ 
๓/๔ ๓1๕ นำงสำวชุติกำญจน์    แก้วสมสิน นำงนฤพร              ภักดี 
๓/๕ ๓1๖ นำงวัฒนประภำ        เจริญศร นำงสำววิริญญำ       ศรีเก้ือกลิ่น 
๓/๖ ๓1๗ นำยสิทธิพร            บุญล้อม นำงสำวชนำกำนต์    วิเศษ 
๓/๗ ๓1๘ นำงสำวนิธิมำ          นิสัยกลำ้ นำงสำวรัตติกำล      ทวีรัตน์ 
๓/๘ 328 นำงกัลยำณี            อุบลโรจน์รัศมี นำยวุฒิพงษ์           เข็มด้วง       

 
วัน พุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
      

 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
๔/๑ 122 นำงสิริกร               บุญเลิศ นำงกิตติ์รวี             ชัยอนันต์วรนำถ 
๔/๒ 123 นำงจันทิมำ             อุทัยกลม นำงสำวรัตติยำ        โลแพทย์ 

๔/๓ 124 นำงพัสสุดำ             เรืองวัฒนำนนท์ นำงสำวนิธิมำ          นิสัยกลำ้    



๕ 
  
 

๔/๔ 125 นำงทิพยำดำ           ถิรนัยเตชทัต นำงนฤพร              ภักดี 
๔/๕ 126 นำงไพวรรณ           สุขปำนเจริญ ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ   แปงกำริยำ 
๔/๖ 127 นำยรณชัย              กิ่งแก้ว นำงสุเนตรำ            เกลี้ยงอุทธำ 
ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 

๕/๑ ๓1๒ นำงสุพักตร์            ค ำภำ นำงสำวจันทร์จิรำ      บุสุวะ 
๕/๒ ๓1๓ นำงพรเรียง            ก๋งแก้ว นำยไวฑูรย์              มินจันทึก 
๕/๓ ๓1๔ นำยณัฎฐ์              หำญพละ นำงนงค์นิภัส         โภคินดิษย์สกุล 
๕/๔ ๓1๕ นำงระพีพรรณ        มูสิกอุปถัมภ์ นำยวิฑูรย์             ระดำบุตร 
๕/๕ ๓1๖ นำงสำวดวงดำว      หน่อแก้ว นำงสำวเบญจมำศ     ชูศรี 
๕/๖ ๓1๗ นำงสำวกุลธิดำ        จำรสุภำ นำงสำวพรพรรษำ     อินทร์เทศรำช 
๖/๑ 322 นางกิ่งแก้ว             ศิริโชคชัย นางสาวเสาวนีย์        บุญประสพ 

๖/๒ 323 นางนภัทร              มะอาจเลิศ นางสาวสุพัตรา        ชัยจันทร์ 

๖/๓ 324 นางสาวปรียนันท์     ชัยสิริพฒันา นางสาวนวรัตน์        ลาภชน 

๖/๔ 325 นายพรมภร            แสนศรีแก้ว นายปิยะณัฐ            ปัญญารักษ์ 

๖/๕ 326 นางวิลาวัลย์           พรไชยา นางสาวจารุวรรณ     โดยอาษา 

๖/๖ 327 นางขวัญใจ             เขียนเสมอ นางอทิตยา             หิรัญวงศ ์
 
 

หน้าที ่๑. ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมระเบียบกำรสอบ 
   ๒. ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท ำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ 
   ๓.  ตรวจนับกระดำษค ำตอบของนักเรียนและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน 
   ๔.  ตรวจกำรกรอกข้อมูลของกระดำษค ำตอบให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
   ๕.  ตรวจทำนเลขท่ีของนักเรียนพร้อมทั้งเรียงกระดำษค ำตอบจำกน้อยไปมำกตำมบัญชีรำยชื่อนักเรียน 
   ๖.  เข้ำปึกข้อสอบโดยเรียงจำก ใบปะหน้ำข้อสอบ กระดำษค ำตอบ แบบลงลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบ 
   ๗. ให้คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบมำรับข้อสอบรำยวิชำแรกภำคเช้ำ-รำยวิชำแรกภำคบ่ำย                                    
             ที่ห้องวัดผล และน ำข้อสอบรำยวิชำสุดท้ำยภำคเช้ำ-ภำคบ่ำย มำส่งคืนทีห่้องวัดผลด้วยตนเอง  
   ๘. ให้คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบมำรับ-ส่งคืนอุปกรณ์กำรสอบทุกวัน  
 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายบริการน้ าดื่ม 
 

         ๖.๑ นำงสำวสุภัคสร    เนยสูงเนิน      คร ู                                        ประธำนคณะกรรมกำร 
๖.2 นำงสุรี                   กำลมำศ         นักกำรภำรโรง      กรรมกำร 
๖.3 นำงแววนภำ        นีระมนต์         นักกำรภำรโรง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

หน้าที ่๑. จัดเตรียมน้ ำดื่มให้คุณครูคุมสอบตำมห้องสอบ และห้องคณะกรรมกำรกลำง 
   ๒. ประสำนงำนร้ำนค้ำและแจ้งก ำหนดกำรจัดสอบให้ร้ำนค้ำทรำบ 
 
                                                                                                                



๖ 
  
 

      ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมระเบียบกำร           
คุมสอบ กำรตรวจข้อสอบ และส่งงำนตำมที่ก ำหนด 

                                      
                                         สั่ง  ณ วันที่ ๑2 กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖5 
 

                                                   
                                                (นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ) 

                                                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

 


