
 
 
 
 
 

                                                ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  1/2564 

เร่ือง แต่งต้ังบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่สอบวัดควำมรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
โครงกำรสอบวัดควำมรู้โรงเรียนทุ่งสงวิทยำ คร้ังที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 

  --------------------------------- 
 

 เพื่อให้การด าเนินงานในโครงการสอบวัดความรู้ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ในวันเสาร์        
ท่ี  20  กุมภาพันธ์  2564  ตามโครงการสอบวัดความรู้โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546            
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีแก้ปัญหา แนะน า วินิจฉัยและส่ังการ  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.1  นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
1.2  นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ   กรรมการ  
1.3  นายวิทูรย์ ชุมข า  ครู ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4  นายสุชาติ โรวัฒน ์  ครู ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ กรรมการ  
1.5  นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว ครู    กรรมการ 
1.6  นางสาวกาญจนา คงชนะ ครู    กรรมการ 
1.7  นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
1.8  นางอมรรัตน ์ แขดวง  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  แบ่งออกเป็น 17 ฝ่าย  ได้แก่ 

2.1  ฝ่ำยเอกสำร มีหน้าท่ี จัดท าเอกสารประกอบการรับสมัคร คือ ใบสมัคร ระเบียบการสมัคร 
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
1.   นางอมรรัตน ์ แขดวง หัวหน้า 
2.   นางสาวกาญจนา คงชนะ  กรรมการและเลขานุการ 
3.   นางจีราวรรณ บุญคุ้ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.2  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครและการสอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ 

นักเรียน  จัดท าวีดิทัศน์และแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปี
การศึกษา  2564 ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
1 
2.   

นางสาวกาญจนา 
นางกฤติกา 

คงชนะ 
จ านง 

หัวหน้า 
กรรมการ 

3.   นางจีราวรรณ บุญคุ้ม กรรมการ 
4. นางจิตติมา จู้ท่ิน กรรมการและเลขานุการ 
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2.3  ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าท่ี จัดห้องสอบของนักเรียนท่ีสมัครสอบ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของ
ห้องท่ีใช้ในการสอบ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
1.   นายสุชาติ โรวัฒน ์ หัวหน้า 
2.   นายวิฑูรย ์ ชุมข า กรรมการ 
3.   นายพินิจ เทพมณี กรรมการ 
4.   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
5.   นักการภารโรงและลูกจ้างช่ัวคราว กรรมการ 
6. นายเศณวี อ่ าครอง กรรมการและเลขานุการ 
7. นายณัฐพันธ์ ซงากรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.4  ฝ่ำยรับ-ส่งข้อสอบ  มีหน้าท่ี รับ-ส่งข้อสอบ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
 

1.   นางอมรรัตน ์ แขดวง หัวหน้า 
2.   นางสาวสุวดี เงินถาวร กรรมการ 
3.   นางวิลาศ ทองนวล กรรมการ 
4.   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
5. นางศุภณัฏฐ์ สิริกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางณิรดา จงจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.5  ฝ่ำยแสง-เสียง  มีหน้าท่ี จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมท่ีจะใช้งาน ในวันท าการสอบของ

นักเรียน  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
 

1.   นายเศณวี อ่ าครอง หัวหน้า 
2.   นายวิษณุพงษ ์ ผ่องฉาย กรรมการ 
3. นายณัฐพันธ์ ชงากรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.6  ฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม  มีหน้าท่ี บริการอาหารและเครื่องด่ืมในวันสอบวัดความรู้ของ

นักเรียน และบุคลากร ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
 

1.   นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว หัวหน้า 
2.   นางสาวรัติยา ทองสีนุช กรรมการ 
3. นางฤดี ทองเนื้ห้า กรรมการ 
4.   นางนิภาพร  ภักดีชน กรรมการ 
5. นางสุภาพร ไชยรัตน์ กรรมการ 
6. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม กรรมการ 
7. นางเพ็ญศร ี รัตรสุภา กรรมการ 
8. นางลมัย รัตนมณี กรรมการและเลขานุการ 
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2.7  ฝ่ำยกำรเงิน   มีหน้าท่ี  จัดเตรียมเงินรางวัล และงบประมาณในการด าเนินการสอบวัดความรู้  
ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
1.   นางสุทธิตา ศรีบุญนาค หัวหน้า 
2.   นางสาวสุภาพร มณีโชติ กรรมการ 
3.   นางวารุณ ี จินดาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
4.   นางสุภาพร ไชยรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.8  ฝ่ำยรับสมัคร มีหน้าท่ี รับสมัครสอบ ลงทะเบียนเลขท่ีนั่งสอบ และดูแลระบบการสมัครสอบ    

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
 

1.   นางสาวกาญจนา คงชนะ หัวหน้า 
2.   นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว กรรมการ 
3.   นางณิชกมล รัตนพันธ ์ กรรมการ 
4.   นางจีราวรรณ บุญคุ้ม กรรมการและเลขานุการ 
5. นางนิภาพร  ภักดีชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.9  ฝ่ำยจัดพิมพ์รำยชื่อ มีหน้าท่ี จัดพิมพ์รายช่ือนักเรียนท่ีสมัครสอบ ประกาศรายช่ือนักเรียน

ผู้สอบ ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 
1.   นางจิตติมา จู้ท่ิน หัวหน้า 
2.   นางสาวสุกัญญา ทองเพิ่ม กรรมการ 
3.   นางจีราวรรณ บุญคุ้ม กรรมการ 
4.   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
5. นางนิภาพร  ภักดีชน กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสุภาพร ไชยรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.10  ฝ่ำยด ำเนินกำรสอบ  มีหน้าท่ี อัดส าเนา เย็บข้อสอบ แยกชุดตามห้องให้แล้วเสร็จพร้อมท่ีจะ

ใช้สอบ ในวันท่ี 20  กุมภาพันธ์  2564 รักษาความลับของข้อสอบ ดูแลความเรียบร้อยห้องสอบ จัดการสอบ 
ตรวจรับ นับกระดาษค าตอบของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.   นางณภัทร เมืองไทย หัวหน้า 
2.   นางอมรรัตน ์ แขดวง กรรมการ 
3.   นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว กรรมการ 
4.   นางเพ็ญศร ี หนูหนอง กรรมการ 
5.   นางสาวสุวดี เงินถาวร กรรมการ 
6.   นางลมัย รัตนมณี กรรมการ 
7. นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย กรรมการ 
8. นางศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางณิรดา จงจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.11  ฝ่ำยจัดนักเรียนและรักษำเวลำ  มีหน้าท่ี ประชาสัมพันธ์  จัดนักเรียน เข้าแถว  ก ากับเวลา
สอบ  ตลอดจนการช้ีแจงนักเรียนเรื่องการสอบ  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
1.   นางกาญจนา เลิศล้ า หัวหน้า 
2.   นางนัชพร ก าเนิดรักษา กรรมการ 
3. นางนันทนา ทองศรี กรรมการและเลขานุการ 

 
2.12  ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย มีหน้าท่ี ดูแลความเรียบร้อยให้บริการแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และ

บุคลากรในการเข้าออกบริเวณโรงเรียน 
 

1.   นายวิฑูรย ์ ชุมข า หัวหน้า 
2.   นายเศณวี อ่ าครอง กรรมการ 
3. นายสันต์ จันทนะทรัพย ์ กรรมการ 
4. นายกุลธนิต ด้วงกูล กรรมการ 
5.   นายนัย รัตนมณี กรรมการ 
6. นายธีรเชษฐ ทุนสันเทียะ กรรมการ 
7. นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ 
8. นายสุชาติ โรวัฒน ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.132  ฝ่ำยก ำกับกำรสอบ  มีหน้าท่ี ก ากับการสอบนักเรียนท่ีสมัครสอบแข่งขัน   วัน เสำร์ ที่ 20  

กุมภำพันธ์  ต้ังแต่เวลำ 09.30-12.50 น.  ให้เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ป้องกันการทุจริต  รักษาความยุติธรรม
ให้กับผู้เข้าสอบ  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

 
ห้อง

สอบที ่
สอบใน
ห้อง 

เลขประจ ำตัวสอบ กรรมกำร กรรมกำร 

1 132 0001 – 0030 1. นางสุวิไล  กันตังกุล 2. นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ 
2 133 0031 – 0060 1. นางบุษบา  สุทธิมาศ 2. นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ 
3 134 0061 – 0090 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า 2. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี 
4 135 0091 – 0120 1. นางจินดา  ไตรภูมิ 2. นางกัลยา  พรมทิพย์ 
5 136 0121 – 0150 1. นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง 2. นางปรียา  บุญให้ผล 
6 137 0151 – 0180 1. นางอัฉราภรณ์  คงแป้น 2. นางณัฐวดี  แสงป้อม 
7 138 0181 - 0210 1. นางกฤติกา  จ านง 2. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 
8 122 0211 - 0240 1. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 2. นายอดิศร  อินทรสุวรรณ 
9 123 0241 - 0270 1. นางสาวสุทธินี  ทวนด า 2. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 

10 124 0271 - 0300 1. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ 2. นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม 
11 125 0301 - 0330 1. นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ 2. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
12 126 0301 - 0360 1. นางจีรนันท์  แซมมงคล 2. นางฐิรกานต์  สุขยา 
13 127 0361 - 0390 1. นางสุเจตน์  บุญปล้อง 2. นายวิษณุพงศ์  ผ่องฉาย 
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ห้อง
สอบที ่

สอบใน
ห้อง 

เลขประจ ำตัวสอบ กรรมกำร กรรมกำร 

14 116 0391 - 0420 1. นายกิจศักดิ์  ชูศรี 2. นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม 
15 117 0421 - 0450 1. นางกุลยา  รักเพชร 2. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 
16  118 0451 – 0480 1. นางสาวรัติยา    ทองสีนุช 2. นางนัชพร   ก าเนิดรักษา 
17 ส ารอง 0481 – 0520 1. นายเศณวี   อ่ าครอง 2. นางวารุณี    จินดาวงศ์ 

2.14 ฝ่ำยตรวจกระดำษค ำตอบ  มีหน้าท่ี ตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ  ในวันท่ี  22– 23 
กุมภาพันธ์ 2564  บันทึกคะแนนผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ของนักเรียน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.   นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว หัวหน้า 
2.   นางเพ็ญศร ี หนูหนอง กรรมการ 
3.   นางสาวสุวดี เงินถาวร กรรมการ 
4.   นางลมัย รัตนมณี กรรมการ 
5.   นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย กรรมการ 
6.   นางกุลยา รักเพชร กรรมการและเลขานุการ 

 
2.15 ฝ่ำยประมวลผลในกำรสอบ  มีหน้าท่ี  ประมวลผลและประกาศผลการสอบวัดความรู้ของ

นักเรียน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.   นางศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์ หัวหน้า 
2.   นางณิรดา จงจิตร กรรมการ 
3. นางอมรรัตน ์ แขดวง กรรมการและเลขานุการ 

 
2.16  ฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตร มีหน้าท่ี จัดพิมพ์เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข     

ท่ีก าหนด ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.   นางจิตติมา จู้ท่ิน หัวหน้า 
2.   นายกิจศักดิ์ ชูศรี กรรมการ 
3.   นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม กรรมการ 
4. นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี กรรมการ 
5. นางณิชกมล รัตนพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
2.17  ฝ่ำยประเมินและรำยงำนผล   มีหน้าท่ี ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ และสรุปผล     

การสอบเผยแพร่แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

1.   นางอมรรัตน ์ แขดวง หัวหน้า 
2.   นางสาวกาญจนา คงชนะ กรรมการ 
3.   นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
4.   นางกุลยา รักเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ขอให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ เสียสละ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการสืบไป 
 
   ส่ัง  ณ วันท่ี  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
   
 

 
(นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา         
 


