
 
ค ำส่ังโรงเรียนอ ำนำจเจริญ 

ที ่   514 / 2558 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันควำมสำมำรถทำงวทิยำศำสตร์อ ำนำจเจริญ  คร้ังที ่ 11 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2558 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  ตามท่ีโรงเรียนอ านาจเจริญ จะจดัให้มีการสอบแข่งขนัความสามารถทางวิทยาศาสตร์อ านาจเจริญ   คร้ังท่ี 11
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวนัอาทิตยท่ี์ 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พทุธศกัราช 2547 จึงมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
  1.1 นายไพฑูรย ์ ขนัแกว้                             ประธานกรรมการ 
  1.2 นายถาวร  สีทน                             รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายสมาน  วงแก่น    กรรมการ 
  1.4 นายทว ี ชยัปัญญา   กรรมการ 
  1.5 นายศุภวฒัน์  ชมชิด   กรรมการ 
  1.6 นายสมชยั  พลรักษ ์   กรรมการและเลขานุการ 
  1.7 นายสมคิด  กบุแกว้   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

1.8 นายสุดใจ  สุวรรณหาญ           กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
  หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
       1.   ควบคุม ดูแล และอ านวยความสะดวกทัว่ไป 
       2.   วนิิจฉยั สัง่การ ตามควรแก่กรณี 
 2.  คณะกรรมกำรกลำงด ำเนินกำรสอบ   ประกอบด้วย 
  2.1 นายสมคิด  กบุแกว้   ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสุพตัรา  เผือกสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางพยอม                 วนัสุดล   กรรมการ 
  2.4 นายบณัฑิต  อุปัญญ ์  กรรมการ 
  2.6 นางสมส่า  แกว้หลวง  กรรมการ  
  2.7  ครูกลุ่มสาระวทิยาวทิยาศาสตร์ทุกคน  กรรมการ  
  2.8 นายศุภวฒัน์  ชมชิด   กรรมการและเลขานุการ  
  2.9 นางเชนร์  พลรักษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
1. จดัระบบการสอบ  
2. จดัระบบรับ - ส่งแบบทดสอบ ตรวจนบักระดาษค าตอบใหถู้กตอ้ง 
3. อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้สอบแข่งขนั  
4. และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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3. คณะกรรมกำรก ำกบัห้องสอบ  ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ สถำนที ่ กรรมกำรก ำกบัห้องสอบ หมำยเหต ุ

1 612 นายไพฑูรย ์    สุนทรักษ ์  
2 613 นางสาวนวรัตน์  กิตติภฒัร์พนัธ์ุ  
3 614 นางสุภาพร  มารักษ ์  
4 615 นายเชษฐา   พนัธะนาม  
5 616 นางสาวจีรวรรณ  ธานี  
6 617 นางประมวล  อรอินทร์  
7 618 นายพงษพ์ร   เอเรสเลอร์  
8 621 นางศจีรัตน์  อาริยปิติพงษ ์  
9 622 นายสมภาส   บุญมาลี  

10 623 นางอาภารัตน์  ภานุสถิต  
11 624 นายสมศกัด์ิ   สุทธ์ิจิตธรรม  
12 625 นางอ านวยพร  เถาวโ์ท  
13 626 นายวชิยั   ทาจนัทร์  
14 627 นางวไิลลกัษ ์ แกว้โสภา  
15 511 นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย ์  
16 512 นางทศพร  เสน้เศษ  
17 513 นายเถลิงศกัด์ิ  ศุภฤกษ ์  
18 515 นางสาวขวญัฤดี  คณาชอบ  
19 516 นางจารุวรรณ  โพธ์ิศรี   
20 517 นายปราโมทย ์ มารักษ ์  
21 518 นางอุมาพร  ปกครอง  
22 521 นางสาวอ๋ิง  ทาราพรม  
23 522 นางภทัรจนัทร์  อุปัญญ ์  
24 526 นางสาวศรินยา  สาระบวั  
25 531 นายฤทธิรงค ์ พรมแสง  
26 532 นางสาวศุภนนัท ์ ชมชิด  
27 533 นายพิชิต คติอุดมพร  
28 534 นางอุษณีย ์ บวัชุม  
29 535 นางกนิษฐา   พรมทา  
30 536 นายสมชยั   จรรยาไพบูลย ์  
31 537 นายไพรัช  พลแสน  
32 538 นายทรงไทย  ไชยโย  
33 311 นางสาวรัตดา  ไตรยวงศ ์  
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ห้องสอบที ่ สถำนที ่ กรรมกำรก ำกบัห้องสอบ หมำยเหต ุ
34 312 นางกรรณิการ์  วงศพ์ิมพ ์  
35 313 นายนคร  วฒิุเสลา  
36 314 นางฐิติมา  บุญพิมล  
37 315 นางสาววราภรณ์ จนัทศิลป์  
38 316 นางวลิาวลัย ์ ชยัปัญญา  
39 317 นางอนุวลัย ์ ศิริอ านาจ  
40 321 นางนุชรินทร์  วรโพธ์ิ  
41 322 นางวรัชญา กาญจนาภา  
42 323 นางเพญ็ศรี   ปัสสา  
43 324 นายทศพล  วรโพธ์ิ  
44 325 นายทรงวฒิุ  ทรัพยเ์รืองรอง  
45 326 นางสาววชัรารัตน์  ปัจมาตย ์  
46 327 นายฌานวฒัน์   สุขารมย ์  
47 328 นางสาวบุหงา ทวโีภค  
48 211 นางญาดา  มิรัตนไพร  
49 212 นางสาวศศิธร  พลหาญ  
50 217 นายอนุวฒัน์  ศิลาคุปต ์  
51 218 นางสาวจุฑามาศ  คุณวฒิุ  
52 222 นางสาววราภรณ์  เรืองบุตร  
53 223 (Com) นางสาวภาริดา   ทานุมา   
54 113 นางเพชรศรี  บุญสุภาพ  
55 114 นางสาวโสภิตรา  บุญโสภา  
56 115 นางเทว ี ลนัดา  
57 116 นางสาวคชัรินทร์นี   อารีรักษ ์  
58 117 นางสาวอภยั  สายสมุทร  
59 121 นายรุ่งตะวนั  มูลธิสาร  

    
 

มหีน้ำที ่และควำมรับผดิชอบ    
1. ก ากบัหอ้งสอบ ในวนัอาทิตยท่ี์ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา  8.30 – 10.30 น. 

   2. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการก ากบัหอ้งสอบ พ.ศ. 2548  
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคมและประชำสัมพนัธ์     ประกอบด้วย 

  4.1  นายนคร  อรอินทร์   ประธานกรรมการ 
  4.2 นางรัชนี  ชูมาก   กรรมการ 
  4.3 นางสาวนิรชร  ชุติเนตร   กรรมการ 
  4.4 นางสุภาภรณ์      สุวรรณหาญ  กรรมการ 
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  4.5 นางสุจิตรา  ฤาชยั   กรรมการ 
  4.6 นางสาวทววีรรณ มงคลศิลป์  กรรมการเลขานุการ 
  หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
   1. ตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติและครูผูค้วบคุมนกัเรียน 
   2. ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสายและจดัท าป้ายแสดงอาคารและสถานท่ีสอบ 
 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่
  5.1 นายสมาน  วงแก่น   ประธานกรรมการ 
  5.2 นายจิระ  บุญเสริม   รองประธานกรรมการ 
  5.3 นายเชิดศกัด์ิ  อ้ึงตระกลู  กรรมการ 
  5.4 นายจีระพงษ ์ แขง็แรง   กรรมการ 
  5.5  นายบณัฑิต            อุปัญญ ์  กรรมการ 
  5.6 นายสมใจ  หมายมัน่   กรรมการ 

5.7  นกัการภารโรง / นกัพฒันา  ทุกคน   กรรมการ 
  5.8  นายส าราญ     ไชยกฉิุน   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
   1. จดัหอ้งสอบ  อาคาร 3, 5 และอาคาร 6   
                                                    จ านวน 60 หอ้ง  หอ้งละ 45 ท่ีนัง่ (อาคาร 4 จดัเป็นหอ้งสอบส ารอง) 
   2. ติดประกาศรายช่ือนกัเรียน  ผงัหอ้งสอบ 
   3. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยผลติเอกสำร /บรรจุซอง ประกอบด้วย 
  6.1 นายสมคิด  กบุแกว้    ประธานกรรมการ 
  6.2 นายประสิทธ์ิ  มานะพิมพ ์  รองประธานกรรมการ 

6.3 นายธนวรรต  ปรัสพนัธ ์   รองประธานกรรมการ 
             6.4 นางสุภาภรณ์       สุวรรณหาญ         กรรมการ 
       6.5 นางกศุล  บุตรมาศ                             กรรมการ 
 6.6 นางสาวสุรุจิรา  บุญเลิศ    กรรมการ 
 6.7 นางสาวภาริดา  ทานุมา    กรรมการ 
 6.8 นายจีระพงษ ์ แขง็แรง    กรรมการ 

6.9 นายรุ่งตะวนั    มูลธิสาร    กรรมการ 
  6.10 นายถวลิ  ตน้โพธ์ิ    กรรมการ 
  6.11 นายสมยง  อุดโท    กรรมการ 

            6.12 นางสุจิตรา  ฤๅชยั          กรรมการและเลขานุการ 
            6.13 นางสุจิตรา  จนัทมานิตย ์                    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  6.14 นายณรัฐกรณ์  พรมนอ้ย    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

   1. ประสานงานในการจดัท าแบบทดสอบใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
   2. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 



5 
 7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมนิผลโครงกำร ประกอบด้วย 
  7.1 นายสมคิด   กบุแกว้   ประธานกรรมการ 
  7.2 นางรัชนี  ชูมาก   กรรมการ 
  7.3 นายศุภวฒัน์  ชมชิด   กรรมการ 
  7.4 นางสุพตัรา  เผือกสูงเนิน  กรรมการ 
  7.5 นายณรัฐกรณ์  พรมนอ้ย   กรรมการและเลขานุการ  
  หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 
   1.  จดัท าแบบประเมินโครงการ 

2.  แจกแบบประเมินและเก็บรวบรวมคืน ในวนัท่ี 30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 
   3.  ประเมินผลโครงการ 
 
  ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่  อยา่งเตม็ความสามารถ  ใหบ้งัเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
      

สัง่   ณ  วนัท่ี  12 พฤศจิกายน พ.ศ.  2558 
 
 

      (ลงช่ือ)  
                (นายไพฑูรย ์      ขนัแกว้) 
          ผูอ้  านวยการโรงเรียนอ านาจเจริญ 


