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ค ำสั่งโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย 
ที ่๑๐๑๗ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำค 
ภำคเรียนที่  ๒  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

…………………………… 
                ด้วยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยก าหนดสอบวัดผลกลางภาค ประจ าภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้การวัดผลและประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ     ประธานกรรมการ 
๒. สิบเอกสุพรชัย  รจนัย     รองประธานกรรมการ 
๓. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์    กรรมการ 
๔. นางสาววิไลพร  จันเทพา     กรรมการ 
๕. นางธีรารัตน์  ก าจัด     กรรมการและเลขานุการ   
๖. นางยุพด ี พรหมทา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลการสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒.  หัวหน้ำอำคำรสอบ 
๑.  นางธีรารัตน์  ก าจัด     อาคาร ๑  
๒.  สิบเอกสุพรชัย  รจนัย     อาคาร  ๒ 
๓.  นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์    อาคาร  ๔ 
๔.  นางสาววิไลพร  จันเทพา     อาคาร  ๕ 
๕.  นางยุพดี  พรหมทา     อาคาร  ๙ 

มีหน้ำที ่  ๑. ก ากับดูแลการสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบและดูแลเหตุการณ์ท่ัว ๆ  ไป 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับห้องสอบต่อโรงเรียน 
 

๓.  คณะกรรมกำรจัดตำรำงสอบ 
๑.  นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์     ประธานกรรมการ 
๒.  นายวีรยุทธ เชื้อชม     รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสุวจี  สังข์แก้ว     กรรมการ 
๔.  นางสาวจตุพร  สังธิกุล     กรรมการ 



๒ 

๕   นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์     กรรมการ 
๖.  นางสาวพรปวีณ์  โกศลศิรศักดิ์    กรรมการ 
๗.  นางกนกอร  มูลสาร     กรรมการ 
๘.  นางณัฐหทัย  คูหา     กรรมการ 
๙.  นายธนาศักดิ์  สุภาพ     กรรมการ 
๑๐.นางสิรินาท  พันธ์รัมย์     กรรมการ 
๑๑.นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที ่  ๑.  ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ส ารวจข้อมูลประกอบการจัดตารางสอบ 
 ๒.  จัดตารางสอบและออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ  
 

๔.  คณะกรรมกำรกลำงรับ  -  จ่ำยข้อสอบ 
๑. นางยุพด ี พรหมทา     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจิตวิไล  ค าภา     รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุดารัตน์  สารโท     กรรมการ 
๔. นางสาวพรกมล  กุฎโพธิ์     กรรมการ 
๕. นางสาวจิราภรณ์  บุญพบ     กรรมการ 
๖. นางสาวรุ่งนภา  โอภาษ     กรรมการ 
๗. นางสาวพิกุลแก้ว  สมร     กรรมการ 
๘. นางสาวเจนจิรา  สดชื่น     กรรมการ 
๙. นางสาวณัฐพร  อุสาหะ     กรรมการ 
๑๐. นายสิทธิศักดิ ์ นะรื่นรัมย์    กรรมการ 
๑๑. นายนริศ  โนนน้อย     กรรมการ 
๑๒. นางสาววชิรญาณ์  เดชากุลตระกูล   กรรมการ 
๑๓. นายณรงค์ชล  โคตรทอง     กรรมการ 
๑๔. นายอัครเดช  ผลวิสุทธิ ์     กรรมการ 
๑๕. นางสาวนารีรัตน์  อินตะนัย    กรรมการ 
๑๖. นายธีรศักดิ์  บุญเชิด     กรรมการ 
๑๗. นายกิติศักดิ์  ทยาปัสสา     กรรมการ 
๑๘. นางสาวศศินา  ภาคสอง     กรรมการ 
๑๙. นายอรรถยา  ชาภักดี     กรรมการ 
๒๐. นางสาววภิาวี  ค าศรี     กรรมการ 
๒๑. นางสาวภัทริยา  ไชยรัตน์    กรรมการ 
๒๒. นางสาวศศิรดา  สุภาพ     กรรมการ 
๒๓. นายวรเชษฐ์  สอนจันดา     กรรมการ 



๓ 

๒๔. นายรัชพล  ประพันธ์     กรรมการ 
๒๕. นายณัฐปคัลก์  ทองรอง     กรรมการ 
๒๖. นางสาวสุนิสา  ปราณีตพลกรัง    กรรมการ 
๒๗. นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ ์    กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๙. นางวรัชยา  เรือนค า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางสาวฐานิดา  อินทะนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑.  เก็บ รักษาข้อสอบและจัดท าบัญชีเบิกจ่ายข้อสอบให้ครูผู้ก ากับห้องสอบ 
 ๒.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบและข้อสอบให้พร้อมก่อนสอบ 
 ๓.  จ่ายกระดาษค าตอบให้ครูผู้สอนรับไปตรวจ 
 ๔.  ก ากับห้องสอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

๕. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ 
๑. นางสาวจิตวิไล  ค าภา     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวธนวรรณ นัยเนตร     รองประธานกรรมการ 
๓. ครูประจ าวิชา      กรรมการ    
๔. นางวรัชยา  เรือนค า     กรรมการ    
๕. นางสาวฐานิดา  อินทะนา     กรรมการ  
๖. นางสาวศราพร  ฤทธิเดช     กรรมการ 
๗. นายสุพิศ  จิตส าราญ     กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าข้อสอบพร้อมบรรจุซองข้อสอบให้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบ 
 ๒. น าข้อสอบพร้อมสอบส่งที่ฝ่ายวิชาการก่อนท าการสอบไม่น้อยกว่า  ๒  วัน 
 

๖.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
๑.  นางสาววิไลพร  จันเทพา     ประธานกรรมการ 
๒.  นายสมจิตร  ขนันแข็ง     รองประธานกรรมการ   
๓.  นักการภารโรง  และแม่บ้านทุกคน    กรรมการ  
๔.  นายวีระชัย  มเหศักดิ์     กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทะศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ๑. จัดหาเก้าอ้ีนั่งสอบที่มีสภาพดี ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละห้อง 
 ๒. ดูแลความเรียบร้อยอาคารและห้องสอบให้มีความพร้อมก่อนสอบ  
 
 
 



๔ 

๗.  คณะกรรมกำรจัดบริกำรน้ ำดื่ม 
๑. นางขนิษฐา  เจริญกิจ     ประธานกรรมการ 
๒. แม่บ้านทุกคน      กรรมการ 
๓. นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทะศรี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดหาน้ าดื่มบริการแก่ครูผู้ก ากับห้องสอบตามความเหมาะสม 
 

๘.  คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๑/๑ นางซ่อนกลิ่น  พิมเทพา 
๐๑๒๐๒ 

นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน 

๑/๒ นางณัฐาพร  มูลมี 
๐๑๒๐๓ 

นางสาวกฤศวรรณ  จันทร์เพ็ชร 

๑/๓ 
นางปุญญารัศมิ ์ ธนเดชชัยมงคล 

๐๑๒๐๔ นางณัฐธยาน์  ดวงแก้ว 
นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา 

๑/๔ 
นางสาวเดือนฉาย   แซ่จึง 

๐๑๒๐๕ นางสาวทัชชภร ธนูผาย 

๑/๕ นางคคณา  แก้วคะตา 
๐๒๑๐๓ 

นายจิรายุ  มโนธรรม 

๑/๖ นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์ 
๐๒๑๐๔ 

นางเณศทิชาภา  สวัสด ี

๑/๗ นายจ านงค์  พันธ์รัมย์ 
๐๒๑๐๕ 

นางสาวจิราภรณ์  บุญพบ 

๑/๘ นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง 
๐๒๒๐๒ 

นายวิทวัส  บุญมาก 

๑/๙ นางสุนันทา  บุญอเนก 
๐๒๒๐๓ 

นายไพฑูรย์  หิปะนัด 

๑/๑๐ นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง 
๐๒๒๐๖ 

นางสุจิตรา  น้อมเกล้า 

๑/๑๑ นางสาวสุภรัตน์  แก้วพวง 
๐๒๓๐๑ 

นางสาวจ าเนียร  เหมาะสมาน 

๑/๑๒ 
นางอรไท  อิสาน 

๐๒๓๐๒ นายอติวิชญ์  ศรีพวงทอง 
นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง 

๑/๑๓ นายประสาท  สาลี 
๐๒๓๐๓ 

นางสาวภิภาพร  ศรีขัดเค้า 



๕ 

ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๒/๑ 
นายนคร  เครือพงษ์ศักดิ์ 

๐๔๑๐๑ นางสาวอรุณี  สายวงศ์ 
นางสาวเพ็ญนภา  เคนกุล 

๒/๒ 
นางศิริรัตน์ แสนใหม่ 

๐๔๒๐๑ 
นางสาวสุดารัตน์  สารโท 

๒/๓ 

นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช 

๐๔๒๐๒ 
นางสิรินาท  พันธ์รัมย์ 
นางสาวปิยะฉัตร แสงงาม 
นายกายสิทธิ์  จันทร์ขี 

๒/๔ 
นายชาติกล้า ทรัพย์ทรงพล 

๐๔๒๐๓ นางสาวนภัทร  เชิงหอม 
นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว 

๒/๕ 
นางฐิตารีย์  ปุลพรนันท์ 

๐๔๒๐๔ นางสาวจิรภาภรณ์  ผดุงกิจ 
นายวีระชัย  สายโส 

๒/๖ นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง 
๐๔๒๐๕ 

ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ ์ วิเศษสังข์ 

๒/๗ 
นางขนิษฐา  เจริญกิจ 

๐๔๒๐๖ นางสาวจิตนภา  ประก่ิง 
นายกองแก้ว  แสนโคตร 

๒/๘ นางสาวจรุงจิต  วงศ์ค า 
๐๔๓๐๑ 

นายทรงวุฒิ  ขจัดมลทิน 

๒/๙ นางอรนุช  วานิช 
๐๔๓๐๒ 

นางสาวชลดา  สิงหกุล 

๒/๑๐ นางชุมพร  ประมาพันธ์ 
๐๔๓๐๓ 

นายสมพงค ์ ถาวร 

๒/๑๑ 
นายวรวัฒน์  จิราธวิัฒนาณุกุล 

๐๔๓๐๔ นายประสิทธิ์  ทองแสน 

๒/๑๒ 
นางรุ่งนภา  นาจ าปา 

๐๔๓๐๕ นายชัยชาญ  ค าแปล 
นางสาวรุ่งนภา  โอภาษ 

๒/๑๓ 
นายวีรยุทธ  เชื้อชม 

๐๔๓๐๖ นายณัฐกิตติ์  ราสุ 

นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ 



๖ 

ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๓/๑ นายภานุวัฒน์  ลาล ี
๐๕๒๐๑ 

นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท ์

๓/๒ นายฟ้าค ารณ  กมล 
๐๕๒๐๒ 

นางกนกอร  มูลสาร 

๓/๓ 
นางฤทัย  คุ้มศรีวัย 

๐๕๒๐๓ พันจ่าอากาศเอกอรรถพล  เข็มแดง 
นางนริศรา  พลตรี 

๓/๔ นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย 
๐๕๒๐๔ 

นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์ 

๓/๕ 
นางเยาวลักษณ์  พิเชฐโสภณ 

๐๕๒๐๕ นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน 
นางสาวสุภาพร  แสงลับ 

๓/๖ นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์ 
๐๕๓๐๒ 

นางสาวจตุพร  สังธิกุล 

๓/๗ นายทองพูน  แพงมา 
๐๕๓๐๓ 

นางเอ้ือจิต วรรณวงศ์ 

๓/๘ 
นางจีระพร  ชองรัมย์ 

๐๕๓๐๔ นางสาวสุกพิชญ์  ศิลปประยูร 
นางสาวพัชรา ค ามา 

๓/๙ นายปรีชา  ฝังสิมมา 
๐๕๓๐๕ 

นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า 

๓/๑๐ นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร 
๐๕๔๐๒ 

นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน 

๓/๑๑ นางอุไร  คงเมือง 
๐๕๔๐๓ 

นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร 

๓/๑๒ นางสาวเพ็ญลักคณา  ลาลุน 
๐๕๔๐๔ 

นายปัญญาศักดิ์  นิลเพชร 

๓/๑๓ นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์ 
๐๕๔๐๕ 

นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง 

๔/๑ 
นางศิรินนภา  จวงพลงาม 

๐๑๒๐๒ นางขรพรรษ  สุรนารถ 

นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล 

๔/๒ 
นางมาณิกา  ศรีสุธรรม 

๐๑๒๐๓ 
นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง  



๗ 

ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๔/๓ 
นางพัชนี  จุลมิน 

๐๑๒๐๔ นางสมศรี  พรหมคช 
นางสาวชญาณิกานต์ ขันธ์เพชร 

๔/๔ นางปิยะวดี  จันปุ่ม 
๐๙๕๐๒ 

นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์ 

๔/๕ นายทวีป  เชาว์วลีรัตน ์
๐๑๒๐๕ 

นางรัชนี  นวลศิร ิ

๔/๖ นายชัยโย  เสาเวียง 
๐๒๑๐๓ 

นางนุจรี  ศรีประใหม 

๔/๗ นายสมจิตร ขนันแข็ง 
๐๒๑๐๔ 

นางสุวจี สังข์แก้ว 

๔/๘ นางพชรมน  วิริยะ 
๐๒๑๐๕ 

นายภราดร อยู่เย็น 

๔/๙ นางรุ่งระวีวรรณ  ญาณวารี 
๐๒๒๐๒ 

นายนิเวศน์  เข็มทอง 

๔/๑๐ นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย 
๐๒๒๐๓ 

นายไกรลาศ  จิบจันทร์ 

๔/๑๑ นางปทุมพร  พลศักดิ์ 
๐๒๒๐๖ 

นางสาวจุฑามาศ  บุญทน 

๔/๑๒ 
นางสาวจันทร์จุรี  บุญสมศรี 

๐๒๓๐๑ นางณัฐหทัย  คูหา 
นายอิสระ  ค านนท์ 

๔/๑๓ นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร 
๐๒๓๐๒ 

นายวัฒนศาสตร์  บุญเหมาะ 

๔/๑๔ นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ 
๐๙๕๐๓ 

นางปิยวรรณ  จินดาวงศ ์

๔/๑๕ นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา 
๐๒๓๐๓ 

นายฐิติพงษ ์ ทองศรี 

๔/๑๖ นายณัฐทกรณ์  สิงห์ค า 
๐๒๓๐๔ 

นางนิพาพร  ตังสุข 

๕/๑ นางกัญญา ปิยกรศาสตร์ 
๐๒๓๐๕ 

นายรัฐพล  ค าแก่น 

๕/๒ 
นางนัยนา  ธรรมศิริ 

๐๒๓๐๖ นายปกาศิต  ศรแก้ว 
นางสาวภรณี  จันทรชิต 



๘ 

ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๕/๓ 
นางสุจิตรา  อุทธิเสน 

๐5201 นายศักดิ์ดา  พายุพัด 
นางสาวจิตอารีย์ บัญญัติ 

๕/๔ นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์ 
๐๙๔๐๒ 

นางสาวนวรัตน์  โสตศิร ิ

๕/๕ นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์ 
๐5202 

นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ 

๕/๖ 
นางถวิล  วรรณวงศ ์

๐5203 นางจุฑาภรณ ์ พิมาร 
นายเทอดศักดิ์  นาจ าปา 

๕/๗ นางธมนณัฏฐ  ทองพูน 
๐5204 

นางสาวราตรี  โพธิเงิน 

๕/๘ นางพิมลรัตน์  บุญงาม 
๐5205 

นายรังสรรค์  จันธิมา 

๕/๙ 
นางนวลฉวี  ศรีแก้ว 

๐5302 นางสาวศิริพร  นามวงษ์ 
นายประกอบ  ค าขาว 

๕/๑๐ นายณัฐพล  พลสมบัติ 
๐5303 

นางธัญลักษณ์   จิรานันท์สิริ 

๕/๑๑ นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์ 
๐5304 

นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล 

๕/๑๒ 
นายอภิวุฒิ  ทองไทย 

๐5305 นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ 
นายอ านาจ  เส้นคราม 

๕/๑๓ 
นางภานุมาศ ไชยสาร 

๐5402 นายวุฒิพงษ์  โกมลวัฒน์ 
นายดนัย  แสงสิงห์ 

๕/๑๔ นายสิทธิศักดิ ์ จินดาวงศ์ 
๐๙๔๐๓ 

นางวิภาดา  จันล่องค า 

๕/๑๕ นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง 
๐5403 

นายถาวร  ทองลือ 

๕/๑๖ นางพิสมัย  รักษาผล 
๐5404 

นางชินีวรรณ  สมทรัพย์ 

๖/๑ นางเยาวลักษณ์  ศรีสุนนท์ 
๐5405 

นายธนาศักดิ์  สุภาพ 



๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ชื่อ-สกุล ห้องสอบ 

๖/๒ นายวิชัย  ลาลุน 
๐๕406 

นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา 

๖/๓ นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม 
๐4101 

นายพิทักษ์พงษ ์ นามวงษ ์  

๖/๔ นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์ 
๐4201 

นายสมศักดิ ์ วันสุดล 

๖/๕ นายอุกฤต  ทีงาม 
๐4202 

นางรุ่งนภา  ผลเกิด 

๖/๖ 
นางอาภรณ์  บุญมาก 

๐4203 นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ 
นายวรชาติ  คันศร 

๖/๗ 
นายกิตตินันท ์ ศิละวงษ์ 

๐4204 นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์ 
นางวิไลรัตน์  มณีนิล 

๖/๘ 
นายบรรจบ  ไชยสาร 

๐4205 นางสาวจินตนา  พละสรร 
นางสาววีนา  โมทะจิตร 

๖/๙ นายณัฐกิตติ ์ ลมสูงเนิน 
๐4206 

นางบุญฐิตา  ศรีภา 

๖/๑๐ นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์ 
๐4301 

นายดวงแดน  วงเดือน 

๖/๑๑ นายอดุลย์  แก้วภักดี 
๐4302 

นางสาวพรปวีณ ์ โกศลศิรศักดิ์ 

๖/๑๒ 
นางดาววิชา  หิปะนัด 

๐4303 นายชัยกฤต  อินทะโส 
นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม 

๖/๑๓ 
นางศลัญญา  ขันทอง 

๐4304 สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร 
นายวิสุทธิ์  มีปิด 

๖/๑๔ นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล 
๐๙3๐๓ 

นางสาวสมสกุล  นึกชอบ 

๖/๑๕ นายภูวดล  วนขุนทด 
๐4305 

นางรัชนี  กมล 

๖/๑๖ นายศราวุธ  แสงสุนานนท์ 
๐4306 

นางสาวธิษณา  อ่อนบึง 



๑๐ 

มีหน้ำที ่ ๑. ก ากับ  ดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความสุจริต  ยุติธรรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบและผู้ก ากับห้องสอบ 
 ๒. ให้ครูผู้ก ากับห้องสอบมารับข้อสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  ๑๕  นาท ี
 ๓. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่สอบในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายวิชาปริมาณสารสัมพันธ์  
     (ว๓๐๒๓๔)   รายวิชาพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ (ว๓๐๒๔๔)  และรายวิชาเซลล์และสารชีวโมเลกุล  
     (ว๓๐๒๔๘)   ห้องสอบและกรรมการคุมสอบตามรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ ๙ 
 ๔. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รายวชิาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6  
     (ค30212)  และรายวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ว๓๐๒๒๗) ห้องสอบและกรรมการคุมสอบตามรายชื่อ     
  คณะกรรมการชุดที่ ๙   
 ๕. ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบที่ห้องกองกลางเมื่อหมดเวลาสอบ 
 ๖. ครูที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งได้ ให้บันทึกขอเปลี่ยนแปลงกรรมการก ากับห้องสอบตาม 
     แบบฟอร์ม ว.ศกว. ๕๑  
 ๗. สามารถใช้เวลาในการก ากับห้องสอบตามค าสั่งนี้บันทึกลงใน logbook ได้  
 

๙.  คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรณีรวมห้องสอบ 

วัน เดือน ปี 
ที่สอบ 

ชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบ 

วันจันทร์ที่  
๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖/๑ และ ๖/2 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นายธนาศักดิ์  สุภาพ 

นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา 05405 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

6/3 และ 6/4 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นายพิทักษ์พงษ์  นามวงษ์   

นางสุภาภรณ์  มนิระพงศ์ 04101 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

6/5 และ 6/6 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นายอุกฤต  ทีงาม 

นางสาวพรลภัส  เมฆไชยภักดิ์ 04202 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

๖/7 และ ๖/8 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์ 

นางสาววีนา  โมทะจิตร 04204 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

๖/9 และ ๖/10 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นางบุญฐิตา  ศรีภา 

นายดวงแดน  วงเดือน 04206 
ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

๖/๑1 และ ๖/๑2 
ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 นางสาวพรปวีณ ์ โกศลศิรศักดิ์ 

นายรุ่งอรุณ  ศรีสุธรรม 
04302 

ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

๖/๑3 , 6/15 
และ ๖/๑6 

ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 สิบเอกนันทวัฒน์  มูลสาร 
นางสาวธิษณา  อ่อนบึง 04304 

ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 

๖/๑๔ ว๓๐๒๒๗ เคมีอุตสาหกรรม 
นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล 
นางสาวสมสกุล  นึกชอบ 09303 



๑๑ 

วัน เดือน ปี 
ที่สอบ 

ชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบ 

วันศุกร์ที่  
๒๘ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๔/๑ และ ๔/๒ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นางขรพรรษ  สุรนารถ 
นางมาณิกา  ศรีสุธรรม 

๐๑๒๐๒ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๓ และ ๔/๕ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นางสมศรี  พรหมคช 
นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์ 

๐๑๒๐๔ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๖ และ ๔/๗ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นายชัยโย  เสาเวียง 
นางสุวจี สังข์แก้ว 

๐๒๑๐๓ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๘ และ ๔/๙ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นางพชรมน  วิริยะ 
นายนิเวศน์  เข็มทอง 

๐๒๑๐๕ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๑๐ และ ๔/๑๑ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นางสาวเฉลิมรัก  สดไสย 
นางปทุมพร  พลศักดิ์ 

๐๒๒๐๓ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๑๒ และ ๔/๑๓ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นายอิสระ  ค านนท์ 
นางจันทร์เพ็ญ  ศรีสมพร 

๐๒๓๐๑ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๑๕ และ ๔/๑๖ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ 

นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา 
นางนิพาพร  ตังสุข 

๐๒๓๐๓ ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๔ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ นางปิยะวดี  จันปุ่ม 

นางกนกวรรณ  สะกีพันธ์ 09502 ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

๔/๑๔ 
ว๓๐๒๓๔ ปริมาณสารสัมพันธ์ นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ 

นางปิยวรรณ  จินดาวงศ์ 09503 ว๓๐๒๔๔ พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 
ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 

 
มีหน้ำที่ ๑. ก ากับ  ดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความสุจริต  ยุติธรรม  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
 ว่าด้วยการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบและผู้ก ากับห้องสอบ 
 ๒. ให้ครูผู้ก ากับห้องสอบมารับข้อสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย  ๑๕  นาท ี
 ๓. ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบที่กองกลางเมื่อหมดเวลาสอบ 
 ๔. ครูที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งได้ ให้บันทึกขอเปลี่ยนแปลงกรรมการก ากับห้องสอบตาม 
     แบบฟอร์ม ว.ศกว. ๕๑ 
 ๕. สามารถใช้เวลาในการก ากับห้องสอบตามค าสั่งนี้บันทึกลงใน logbook ได้ 



๑๒ 

  ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ  
กรณีมีปัญหาให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนทราบโดยทันท ี
 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         

 
     (นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ)                                              
        ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยอ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

       

วัน เดือน ปี 
เวลาที่ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันอังคารที่  
๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ค๒๑๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๑/๑ - ๑/๑๓   

๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๑/๑ - ๑/๑๓   

๖๐ ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. อ๒๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๒ ๑/๑ - ๑/๑๓   

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ............ 

๓๐ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๕ น. พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๑/๑ - ๑/๑๓   

๖๐ ๑๓.๔๐ - ๑๔.๔๐ น. ส๒๑๑๐๒ สังคมศึกษา ๑/๑ - ๑/๑๓   

     
  

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๑ ๑/๑ - ๑/๑๓   

๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. ส๒๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๑/๑ - ๑/๑๓   

๖๐ ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. ว๒๐๒๗๑ การโปรแกรมเบื้องต้น ๑/๑ , ๑/๑๑   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยอ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

       

วัน เดือน ปี 
เวลาที่ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันอังคารที่ 
๒๕ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน๔ ๒/๑ - ๒/๑๓   

๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน๔ ๒/๑ - ๒/๑๓   

๖๐ ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ๒/๑ - ๒/๑๓   

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

๔๐ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒/๑ - ๒/๑๓   

๖๐ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. ส๒๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๒/๑ - ๒/๑๓   
      

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๒/๑ - ๒/๑๓  

๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. 
  

ส๒๒๑๐๒ 
  

สังคมศึกษา 
  

๒/๑ - ๒/๑๓ 
  

ยกเว้น 
๒/๑ - ๒/๕, 
๒/๙ - ๒/๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 

       

วัน เดือน ปี 
เวลาที่ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันอังคารที่  
25 ธันวาคม 

2561 

90 08.30 - 10.00 น. ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน6 3/1 - 3/13   
60 10.05 - 11.05 น. ท23102 ภาษาไทย 3/1 - 3/13   
40 11.10 - 11.50 น. พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3/1 - 3/13   

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

60 13.00 - 14.00 น. ส23102 สังคมศึกษา 3/1 - 3/13   

60 14.05 - 15.05 น. ง23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3/1 - 3/6   
60 14.05 - 15.05 น. ง23101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี3 
3/7 - 3/13 

  

            

วันพฤหัสบดีที่ 
27 ธันวาคม 

2561 

60 08.30 - 09.30 น. ส23104 ประวัติศาสตร์ 3/1 - 3/13   

60 09.35 - 10.35 น. อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3/1 - 3/13   

60 10.40 - 11.40 น. ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3/1 - 3/13 ยกเว้น 3/2 , 
 3/6 , 3/7 , 7/8 

            



๑๖ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

       

วัน เดือน ปี 

เวลาที่
ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 
๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

60 08.30 - 09.30 น. ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4/1 - 4/16   

60 09.35 - 10.35 น. ท31102 ภาษาไทย 4/1 - 4/16   

60 10.40 - 11.40 น. ส31102 สังคมศึกษา 4/1 - 4/16   

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

90 13.00 - 14.30 น. ว30208 กลศาสตร์ 2 4/1 - 4/16   

60 14.35 - 15.35 น. ว30232 พันธะเคมี 4/1 - 4/16   
            

วันพุธที่ 
26 ธันวาคม 

2561 

60 08.30 - 09.30 น. อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 4/1 - 4/16   
40 09.35 - 10.15 น. พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4/1 - 4/16   
60 10.20 - 11.20 น. ว31102 วิทยาการค านวณ 4/1 - 4/16 ยกเว้น 4/4 , 

 4/10 - 4/16 

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

40 13.00 - 13.40 น. ส31104 ประวัติศาสตร์ 4/1 - 4/16   

90 13.45 - 15.15 น. ค30208 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 4/1 - 4/16   
            

วันศุกร์ที่ 
28 ธันวาคม 

2561 

90 08.30 - 10.00 น. ว30234 ปริมาณสารสัมพันธ์ 4/1 - 4/16 รวมห้อง 

60 10.05 - 11.05 น. ว30244 พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 4/1 - 4/16 รวมห้อง 
60 11.10 - 12.10 น. ว30248 เซลล์และสารชีวโมเลกุล 4/4 , 4/14  

กลุ่ม 7 , 8 , 9 
รวมห้อง 

            
 
 
 



๑๗ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยอ าเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

       

วัน เดือน ปี 
เวลาที่ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 
๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ค๓๒๑๐๒ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ๕/๑ - ๕/๑๖  
๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๕/๑ - ๕/๑๖  
๖๐ ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ๕/๑ - ๕/๑๖ ยกเว้น  

5/1 – 5/5 

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

๔๐ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษาและพลศึกษา ๕/๑ - ๕/๑๖  
๖๐ ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. ว๓๐๒๒๕ กรด-เบส ๕/๑ - ๕/๑๖  
๖๐ ๑๔.๕๐ - ๑๕.๕๐ น. ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕/๑ - ๕/๑๖ ยกเว้น ๕/๔, 

๕/๑๐ - ๕/๑๖ 

      

วันพุธที่ 
๒๖ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

๖๐ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชีววิทยา) ๕/๑ - ๕/๑๖  
๖๐ ๐๙.๓๕ - ๑๐.๓๕ น. อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๔ ๕/๑ - ๕/๑๖  

๖๐ ๑๐.๔๐ - ๑๑.๔๐ น. ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๕/๑ - ๕/๑๖ ยกเว้น 
๕/๙ - ๕/๑๑ 

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

๖๐ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ว๓๐๒๒๓ สมดุลเคมี ๕/๑ - ๕/๑๖  

๙๐ ๑๔.๐๕ - ๑๕.๓๕ น. ค๓๐๒๑๐ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔ ๕/๑ - ๕/๑๖        

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

ตารางสอบวัดผลกลางภาค  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

       

วัน เดือน ปี 

เวลาที่
ใช้ 

สอบ 
(นาที) 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา 
ระดับชั้น 
ที่สอบ 

หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่ 
๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑ 

60 08.30 - 09.30 น. ท33102 ภาษาไทย 6/1 - 6/16   

60 09.35 - 10.35 น. อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 6 6/1 - 6/16   

50 10.40 - 11.30 น. ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6/9 - 6/16   

60 10.40 - 11.40 น. ง33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6/1 - 6/8   
............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 

90 13.00 - 14.30 น. ค30212 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 6/1 - 6/16 รวมห้อง 

60 14.35 - 15.35 น. ว30227 เคมีอุตสาหกรรม 6/1 - 6/16 รวมห้อง 
            

วันพุธที่ 
26 ธันวาคม 

2561 

40 08.30 - 09.10 น. พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6/1 - 6/16   

50 09.15 - 10.05 น. ส33102 สังคมศึกษา 6/1 - 6/16   

60 10.10 - 11.10 น. ว30245 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 6/1 - 6/16   

............. .............................. ................. .......พักกลางวัน....... ................. ................. 
            

 
 
 
 


