คำสั่งโรงเรียนพิมำยวิทยำ
ที่ 55/ 2558
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสอบปลำยภำคโดยใช้ข้อสอบกลำง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 ได้ดำเนินกำรตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรใช้แบบทดสอบกลำงมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนได้
กำหนดกำรสอบปลำยภำคโดยใช้ข้อสอบกลำง สำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2558 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อให้กำรสอบดังกล่ำวดำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยโรงเรียนจึงแต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสอบดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการและที่ปรึกษา
1. นำยวุฒิชัย หวังอ้อมกลำง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
2. นำงศิริลักษณ์ วิชยพงศ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสินทบ พระทอง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
4. นำยไพร ร่มเย็น
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
5. นำยสมำน ชูมี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
6. นำยสมศักดิ์ บุญหนุน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
7. นำงสมบูรณ์ หอยมุกข์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
8. นำงสำวรสลิน วัชรพำณิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำร
9. นำยกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ให้คำปรึกษำ กำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลดี
บรรลุตำมวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการกลาง
1. นำงสำวสุภำวดี กิตติวิศิษฎ์
หัวหน้ำ
2. นำยวีรจินต์ นำคะนิเวศน์
กรรมกำรกลำง ม. 1
3. นำยศิลปชัย อ่วมวงษ์
กรรมกำรกลำง ม. 1
4. นำยธีรนันท์ นำมเสริมศรี
กรรมกำรกลำง ม. 2
5. นำยสิทธิกร พะวิขุณี
กรรมกำรกลำง ม. 2
6. นำงสำวศรีทอง ยอดประทุม
ประชำสัมพันธ์
7. นำงสำวพัชรี นำคำ
กรรมกำร
มีหน้ำที่ ตรวจรับ-ส่ง ข้อสอบ กระดำษคำตอบ และดูแลควำมเรียบร้อยในกำรดำเนินกำรสอบ
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3. คณะกรรมการกากับห้องสอบ
ชั้น
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14

ห้องสอบที่
641
628
625
624
521-522
541
542
543
544
545
546
435.
436
122
641
628
625
624
521-522
541
542
543
544
545
546
435.
436
122

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำววรรณมณี โพธิ์พันไม้
นำงจรูญ ธรรมประชำ
นำงสุกัลญำ ศรีสวัสดิ์
นำงกำญจนำ นรินยำ
นำยไกรจิตร์ อมัติรัตนะ
นำงสำวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์
นำยสุกิจ ปำนวัชรำคม
นำงสำวชุติมำ ลัดนอก
นำยธงชัย นิยมสุข
นำยสวำท โด่งพิมำย
นำงอุมำพร พำละเอน
นำงสำววรรณิศำ ดีมำ
นำยศุภกิจ ชิวพิมำย
นำงสุวิมล พันธ์แสง
นำงมธำวี วรรณศิลปะ
นำงสำยฝน ศิริทรัพย์
นำยเฉลิมพงษ์ ผลโกสุก
นำยสุรพงษ์ สุขเกษม
นำยสุพชัย พูพิมำย
นำงประทีป เวงสูงเนิน
นำงรัศมี สุขเกษม
นำยอิทธิพงษ์ อยู่ศิรบิ ูรณ์
นำงทิพพำ แก้วหนองแสง
นำงสำวนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์
นำงรัตนำ ห้ำวหำญ
นำงวรกมล ยำงกลำง
นำงสำวพิชญำณ์ เหลือสุข
นำยสนิท แคร่กระโทก
นำงยุพิน สืบประยงค์
นำงสำวภัทริกำ ทองยำ
นำยยรรยง ปัญญำ
นำงพรทนำ ชูสูงเนิน
นำงวนิดำ ศรีนุชศำสตร์
นำงสำวสำวิตรี แก้วเก่ง
นำงภัสสร สัตย์ซื่อ
นำงสำวนรินทร์ทำ เนื่องมัจฉำ
นำยอุเทน มำนอก
นำงลัดดำวัลย์ รักกุศล
นำงสำวปิยะมำศ พยัคฆเดช
นำยกัมปนำท ศรีคัดนำม
นำยจรัญ เข็มพิมำย
นำยคุณำวุธ บุญมำก
นำยสมศักดิ์ จักสูงเนิน
นำงอรสำ โสวรรณำ
นำงสำวมณีรัตน์ จงห่อกลำง
นำงฐิรญำดำ ระเบียบนำ
นำงอรุณี อินทร์คำน้อย
นำงสำวสดใส สุขสุทธิ์
นำงกิม ตรัยศิลำนันท์
นำยไพโรจน์ แสงสว่ำง
นำงสุนิภำ ตั้งก้องเกียรติ
นำงสำวเบญจวรรณ จินดำฤทธิ์
นำงประวีณำ ใจเย็น
นำยอภิชำติ อินจันทึก
นำงสำวธนัชชำ สีเหลือง
นำยบรรจง หมอก็เป็น

มีหน้ำที่ กรรมกำรกำกับห้องสอบ หมำยเลข 1 ดูแลและสำรวจรำยชื่อนักเรียนเข้ำแถวทีห่ น้ำเสำธง
หมำยเลข 2 รับข้อสอบภำคเช้ำเวลำ 08.30 น. ภำคบ่ำย เวลำ 12.40 น. และกำกับห้องสอบให้เป็นไปตำมระเบียบ
กำรกำกับห้องสอบ
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4. คณะกรรมการกากับห้องสอบสารอง
วันที่
25,27
กุมภำพันธ์
พ.ศ. 2558

กรรมกำรกำกับห้องสอบสำรอง
1. นำงสำวบัลลังก์ แสนเมือง
2. นำงสำวชีวรัตน์ ช่ำชอง

3. นำงสำวพิรัสวดี เขมวิวิธ
4. นำยบวรพงศกร ชมทวี

มีหน้ำที่ กำกับห้องสอบแทนกรรมกำรกำกับห้องสอบที่ไม่มำปฏิบตั ิหน้ำที่ ตำมที่กรรมกำรกลำงมอบหมำย
และให้รอรับคำสั่งปฏิบตั ิหน้ำที่ทหี่ ้องกลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร ระหว่ำงเวลำ 08.45 -09.30 น.
ให้ผทู้ ี่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ ปฏิบตั ิตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ. 2506
สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558

(นำยวุฒิชัย หวังอ้อมกลำง )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพิมำยวิทยำ

