คำสั่งโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล
ที่ ๓๓๖ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำมที่โรงเรียนได้กำหนดกำรสอบกลำงภำค ประจำภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระหว่ำงวันที่
๑๖, ๑๗, ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น เพื่อให้กำรสอบดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
สอบต่อไปนี้
๑. กรรมการอานวยกการ ประกอบด้วย
๑.๑ นำยประทวน สมบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑.๒ นำงเกษร
หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑.๓ นำยวรำพจน์
บุตรำช
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑.๔ นำงวนิชำ
นำวีกิจ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑.๕ นำยธีระพล
บัวดี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๑.๖ นำยประยูร
สิริโชควัฒนำนนท์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลฯ
๑.๗ นำยมณฑล
คำคลี่
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
๑.๘ นำงนงนุช
บุตรพิมพ์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
๑.๙ นำงสำววำสนำ มุ่งกั้นกลำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
มีหนว้าที่
๑. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ในกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑
๒. คณะกรรมการดูแลคยามเรีกบร้อกระหย่างดาเนวินวการสอบ
๒.๑ นำงเกษร หนุยจันทึก
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๒.๒ นำยมณฑล คำคลี่
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
๒.๓ นำงสำววำสนำ มุ่งกั้นกลำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘

นำยวรำพจน์
บุตรำช
นำงนงนุช
บุตรพิมพ์
นำงวนิชำ
นำวีกิจ
นำยประยูร สิริโชควัฒนำนนท์
นำยธีระพล
บัวดี

๒.๙ นำยสุพจน์ ผิวหอม
๒.๑๐ นำงสกลรัตน์ สวัสดิ์มลู
๒.๑๑ นำงอัญญำนี ทิพย์เสนำ
๒.๑๒ นำงสำวจันจิรำพร ทันอินทร์อำจ
๒.๑๓ นำงวรณี บุญอยู่
๒.๑๔ นำยถนอม จำรุมณี

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลฯ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำระดับ ม.๑
หัวหน้ำระดับ ม.๒
หัวหน้ำระดับ ม.๓
หัวหน้ำระดับ ม.๔
หัวหน้ำระดับ ม.๕
หัวหน้ำระดับ ม.๖

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘

ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำรนะมัตถุ โพธิยำ
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำรนะมัตถุ โพธิยำ
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๑
อำคำรอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๒
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๒
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๓
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๔
ดูแลควำมเรียบร้อยอำคำร ๔
อำคำรอนุสรณ์ ๙๖ ปี
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๑
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๒
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๓
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๔
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๕
ดูแลควำมเรียบร้อยระดับ ม.๖

หนว้าที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยขณะทำกำรสอบ ประจำอำคำรสอบที่กำหนด
๒. ตรวจสอบ ดูแลกำรจัดห้องสอบ กำรทำควำมสะอำดให้เหมำะสม
๓. ให้คำปรึกษำและแนวทำงแก้ปญ
ั หำต่อครูผู้กำกับกำรสอบในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรสอบ

๒
๔. หัวหน้ำระดับรำยงำนจำนวนนักเรียนที่ขำดสอบต่อหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำรทุกวันทีส่ อบ
๕. พิจำรณำอนุญำตให้นักเรียนเข้ำห้องสอบในกรณีที่มำช้ำเกินเวลำที่กำหนด
๓. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
๓.๑ หัวหน้ำระดับ ทุกระดับชั้น
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
๓.๓ หัวหน้ำห้องทุกระดับชั้น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หนว้าที่
๑. ประสำนกำรจัดห้องเรียนเป็นห้องสอบตำมตำรำงสอบที่กำหนดเท่ำกับจำนวนผู้เข้ำสอบแต่ละห้อง
รวมทั้งโต๊ะผู้กำกับกำรสอบตำมจำนวนที่กำหนด
๒. จัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนให้สะอำดเหมำะสมที่จะดำเนินกำรสอบ
๔. คณะกรรมการดาเนวินวงานว
๑. นำงเกษร
หนุยจันทึก
๒. นำงสำววำสนำ มุ่งกั้นกลำง
๓. นำยนพพร
ทิพย์สุวรรณ
๔. นำยสมัย
เจริญพร
๕. นำยประจักษ์ อุ่นใจ
๖. นำยณัฐวุฒิ โทษำธรรม
๗. นำงพูลสวัสดิ์ วะสำร
๘. นำงสำวจำรุณี บิดร
๙. นำยประภำส วงศ์กำฬสินธุ์
๑๐. นำงอัญญำนี ทิพย์เสนำ
๑๑. นำงพรพิมล ทองอุ่น
๑๒. นำงสำวรจนำ เพ็งเก่ง
๑๓. นำยวุฒิชัย นำคแสง
๑๔. นำงชุติมำ
รำยณะสุข
๑๕. นำยประเวศ มหำมิตร
๑๖. นำงอรุณรัตน์ กิ่งโก้
๑๗. นำงรุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนำนนท์
๑๘. นำงเบญญำภำ ขำวไป๋

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร/หน.ฯวิทยำศำสตร์
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำฯ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพฯ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ
หัวหน้ำงำนทะเบียน
รองหัวหน้ำงำนทะเบียน
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
หัวหน้ำงำนวัดผล/หน.ฯคณิตศำสตร์
รองหัวหน้ำงำนวัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หนว้าที่
๑. ควบคุมดูแล และติดตำมกำรส่งต้นฉบับข้อสอบ และกำรเย็บข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนดำเนินกำรสอบ
๒. ติดตำมและตรวจสอบกำรดำเนินกำรสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัดผลของสถำนศึกษำ
๓. รำยงำนปัญหำกำรส่งข้อสอบและกำรดำเนินกำรสอบต่อคณะกรรมกำรอำนวยกำรและที่ปรึกษำทรำบ
เพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
๔.๑ คณะกรรมการกลาง
๔.๑.๑ นำงอรุณรัตน์
กิ่งโก้
๔.๑.๒ นำงรุจิพัชญ์
อรุวีวัฒนำนนท์
๔.๑.๓ นำงพรพิมล
ทองอุ่น
๔.๑.๕ นำงสำวรจนำ
เพ็งเก่ง
๔.๑.๖ นำงสำวณัฐริกำ ทองสมนึก
๔.๑.๗ นำงชุติมำ
รำยณะสุข
๔.๑.๘ นำงสำวแสงเทียน นำมละคร
๔.๑.๙ นำงสำวพรพิมล
ด่ำนลำพล
๔.๑.๑๐ นำงเบญญำภำ ขำวไป๋

หัวหน้ำงำนวัดผล
รองหัวหน้ำงำนวัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
ครู
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
เจ้ำหน้ำที่วัดผล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓
หนว้าที่
๑. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์กำรสอบให้พร้อมและเพียงพอ
๒. ติดต่อประสำนงำนกับกรรมกำรและอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อควำมเรียบร้อยของกำรสอบ
๓. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสอบ ทั้งป้ำยนิเทศวิชำกำร เสียงตำมสำยและเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๔.๒ คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ
๔.๒.๑ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๔.๒.๒ ครูประจำวิชำทุกระดับ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
หนว้าที่
๑. ครูประจำวิชำออกข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหำวิชำและแจ้งจุดประสงค์ / ตัวชี้วัด ที่ต้องกำรวัดในข้อสอบ
๒. วิชำกำรของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตรวจสอบควำมถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับแล้วเสนอผ่ำน
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือตัวแทนลงชื่อในต้นฉบับข้อสอบ ส่งอัดสำเนำกับคณะกรรมกำรรับต้นฉบับข้อสอบ
ที่ห้องวิชำกำร ระหย่างยันวที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๓. ครูประจำวิชำจัดเย็บข้อสอบพร้อมแนบกระดำษคำตอบ โดยจัดเป็นห้องตำมจำนวนนักเรียนที่กำหนด
ส่งที่ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ระหย่างยันวที่ ๑ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔.๓ กรรมการรับต้นวฉบับข้อสอบและทาสาเนวาข้อสอบ
๔.๓.๑ นำงอรุณรัตน์
กิ่งโก้
หัวหน้ำงำนวัดผล
๔.๓.๒ นำงรุจิพัชญ์
อรุวีวัฒนำนนท์ รองหัวหน้ำงำนวัดผล
๔.๓.๓ นำงพรพิมล
ทองอุ่น
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
๔.๓.๔ นำงสำวรจนำ
เพ็งเก่ง
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
๔.๓.๕ นำยวุฒิชัย
นำคแสง
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
๔.๑.๖ นำงชุติมำ
รำยณะสุข
เจ้ำหน้ำที่วัดผล
๔.๑.๗ นำงสำวพรพิมล
ด่ำนลำพล
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
๔.๑.๘ นำงเบญญำภำ
ขำวไป๋
เจ้ำหน้ำที่วัดผล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หนว้าที่
๑. รับต้นฉบับข้อสอบเรียงลำดับเสนอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำรและส่งอัดสำเนำ
๒. ดำเนินกำรอัดสำเนำข้อสอบให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่สอบในแต่ละรำยวิชำ
๓. เก็บรักษำข้อสอบที่อัดสำเนำเสร็จแล้วให้ปลอดภัยก่อนที่ครูประจำวิชำจะดำเนินกำรเย็บใส่ซอง
๔.๔. กรรมการเบิกจ่ากข้อสอบ
๔.๔.๑ กลุ่มที่ ๑ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำรเรียนนะมัตถุ โพธิยำ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ใต้ถุนอำคำร ระดับ ม.๑
๑.๑ นำยมณฑล
คำคลี่
หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงพิสมัย
ร้อยพิลำ
ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำงวัฒนำ
วงศ์กำฬสินธุ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๔ นำยสิทธิศักดิ์
ผำลี
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
๑.๕ นำยสุพจน์
ผิวหอม
หัวหน้ำระดับ ม.๑
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๔.๒ กลุ่มที่ ๒ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำร ๑ และอำคำร ๑๐๐ ปี ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ห้อง ๑๑๑ ระดับ ม.๒
๑.๑ นำงสำววำสนำ
มุ่งกั้นกลำง
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงชลดำ
ด้วงจุมพล
ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำยเจษฏำ
สิงห์คำภำ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำยใจ
จันใด
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๕ นำยสดำยุ
ชิณกะธรรม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๖ นำงสกลรัตน์
สวัสดิ์มลู
หัวหน้ำระดับ ม.๒
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔
๔.๔.๓ กลุ่มที่ ๓ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำร ๒ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ห้อง ๒๑๓ ระดับ ม.๓
๑.๑ นำงนงนุช
บุตรพิมพ์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ ว่ำที่ พ.ต.วุฒิชัย สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำงธนพร
ขอนยำง
ครู
กรรมกำร
๑.๔ นำงรุ่งฤดี
สุวันที
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๕ นำงสำวชลันดำ
โคตรวิชัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๖ นำงดีลำวรรณ์
พรหมจอม
หัวหน้ำงำนกำรเงิน
กรรมกำร
๑.๗ นำงอัญญำนี
ทิพย์เสนำ
หัวหน้ำระดับ ม.๓
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๔.๔ กลุ่มที่ ๔ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำร ๓ ปฏิบัตหิ น้ำที่ที่ห้องพักครูคณิตศำสตร์ ระดับ ม.๔
๑.๑ นำงสำวจันจิรำพร ทันอินทร์อำจ
หัวหน้ำระดับ ม.๔
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยสุรศักดิ์
พิทักษ์เมืองแมน ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำยประโยชน์
กำบเกษร
ครู
กรรมกำร
๑.๔ นำยวิชำญ
พรหมสำขำฯ
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
๑.๕ นำยเด่นชัย
ชำแสน
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ
กรรมกำร
๑.๖ นำงนวลอนงค์
ชำแสน
ลูกจ้ำงประจำ
กรรมกำร
๔.๔.๔ กลุ่มที่ ๕ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำร ๓ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ห้องกิจกรรมวิทยำศำสตร์ ๔๑๔ ระดับ ม.๕
๑.๑ นำงวรณี
บุญอยู่
หัวหน้ำระดับ ม.๕
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยจงจิต
ภักดีไทย
ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำยนิรันดร
เพชรคำ
ครู
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำวอรศิริ
แก้วไกสร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๕ นำงสำวพัตำภรณ์ สวรรค์พร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๔.๕ กลุ่มที่ ๖ กรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบอำคำร ๔ และอำคำรอนุสรณ์ ๙๖ ปี ปฏิบัติหน้ำที่ที่ห้องพักครูวิทยำศำสตร์ อำคำร ๔ ชั้น ๑
ระดับ ม.๖
๑.๑ นำยประยูร
สิริโชควัฒนำนนท์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลฯ
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยคมศักดิ์
นำมเมืองรักษ์
ครู
กรรมกำร
๑.๓ นำยวรพจน์
พรหมสำขำฯ
ครู
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำววำสนำ
สุพัฒน์
ครู
กรรมกำร
๑.๕ นำงพวงผกำ
ภำวะบุตร
ครู
กรรมกำร
๑.๖ นำงสำวพชรสอน หลอดเงิน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๗ นำงวำสนำ
ตำลอินทร์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑.๘ นำยถนอม
จำรุมณี
หัวหน้ำระดับ ม.๖
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หนว้าที่
๑.รับ – ส่ง ข้อสอบรำยวิชำที่จะจัดสอบตำมตำรำงสอบของแต่ละวัน ที่ห้องวิชำกำร ดังนี้
ภาคเช้า รับข้อสอบเวลำ ๐๘.๐๐ น. ส่งข้อสอบคืนวิชำกำร
เวลำ ๑๒.๐๐ น.
ภาคบ่าก รับข้อสอบเวลำ ๑๒.๓๐ น. ส่งข้อสอบคืนวิชำกำร
เวลำ ๑๖.๐๐ น.
๒.จัดเตรียมข้อสอบรำยวิชำแรกตำมตำรำงสอบของภำคเช้ำ – บ่ำย ให้กรรมกำรกำกับห้องสอบรับข้อสอบ
ก่อนเวลำสอบ ๑๕ นำที
๓. จัดเตรียมข้อสอบรำยวิชำถัดไปตำมตำรำงสอบของภำคเช้ำ – บ่ำย ให้กรรมกำรกำกับห้องสอบรับข้อสอบ
ก่อนเวลำสอบ ๑๕ นำที
๔. รับข้อสอบและกระดำษคำตอบรำยวิชำที่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจำกกรรมกำรกำกับห้องสอบ
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยนำส่งคืนกรรมกำรกลำงตำมเวลำในข้อ ๑

๕
๖. คณะกรรมการคยบคุมห้องสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ห้อง
๑
๑.นำงศรีวัฒนำ สมพงษ์
๒
๑.นำงวชิรำ
ชำติชำนิ
๓
๑.นำงคันที
โสมชัย
๔
๑.นำงธณัณวพัสส์ ดอนโคตรจันทร์
๕
๑.นำงสังวำลย์
สิทธิวงศ์
๖
๑.นำงญำจิตต์
เมตุลำ
๗
๑.นำงกิตติพร
อำจวิชัย
๘
๑.นำงดวงสมร
คำชมภู
๙
๑.นำงวรรณสุดำ
จันทร์คำมคำ
๑๐
๑.นำยสินธุ์สมุทร นำรี
๑๑
๑.นำงสำวธีรำภรณ์ พุฒธรรม
๑๒
๑.นำงจิรำวัฒน์
ยะชัยศรี
๑๓
๑.นำงจุฬำพร
เหนือกลำง
๑๔
๑.นำงสำวดำรำกุล ชุมปัญญำ

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำยกฤษณะ
แก้วเสถียร
๒.นำยวิษณุพงษ์
มังศรี
๒.นำยวิทวัฒน์
วงศ์บำตร
๒.นำงสำวเบญจมำภรณ์ คำจุมพล
๒.นำยณัฐวุฒิ
โทษำธรรม
๒.นำยนนทพรรษ
บุญหนุน
๒.นำงบังอร
ผำนะวงศ์
๒.นำยธีรพันธุ์
จันทบุตร
๒.นำงนุชสรณ์
ศรีสุรำช
๒.นำงสำวศิริรตั น์
อึ้งสกุล
๒.นำงสำวทองใบ
ยำงงำม
๒.นำยโศภิต
โยธำนัก
๒.นำงยุภำ
วุธรำ
๒.นำงสุดำวดี
วนะสินธุ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑.นำงสำวเดือนเพ็ญ โคตรสมบัติ
๑.นำงนันทิชำ
ธำตุระหัน
๑.นำงนวลจันทร์
สำนึก
๑.นำงสำวกัณธิมำ
กระเดำ
๑.นำยสนั่น
ไชยหงส์
๑.นำงขันธ์ทอง
คำคลี่
๑.นำงสัจจำ
ศิลปรัศมี
๑.นำยสถำพร
เดชโฮม
๑.นำงเสำวนีย์
วงศ์วิชิต
๑.นำงสำวประภำกร นีละวงศ์
๑.นำงลัดดำวรรณ์
ใจกลำง
๑.นำงสำวจันทร์จิรำ พำรำ
๑.นำยสุรศักดิ์
เมตตำวิมล
๑.นำงวัฒนำ
มิตรแสง

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำยรำเชนชร์
ภูรัพพำ
๒.นำงกลิ่นสุคนธ์ เวียงนนท์
๒.นำยอดิศักดิ์
แสนทิพย์
๒.นำยสมำนมิตร
แสนสุริวงศ์
๒.นำงศุภมิตรำ
ปริญญำพล ปริญญำพล
๒.นำงโกมำรกุล
แก้วมำ
๒.นำยรัฐศำสตร์
สวัสดิ์มลู
๒.นำงจิรำภรณ์
พรหมสำขำ ณ สกลนคร
๒.นำยจักรพันธ์
สำระวรรณ
๒.นำยพัฒชนะ
ผิวขำ
๒. นำยณพิชญกิตต์ ทัศคร
๒. นำยประสำท
ศุภวิทยะ
๒.นำยอนุพล
จันทร์เสน
๒.นำงสำวผกำมำศ รำชกรม

๖
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑.นำงแก้วตำ
๑.นำงจิรำวดี
๑นำงอำทิตยำ
๑.นำงสำวเรวดี
๑.นำงกรนกนก
๑.นำงวิลำวัลย์
๑.นำงน้อมจิต
๑.นำงสุชำดำ
๑.นำงวรินฐ์ญำ
๑.นำงดวงฤดี
๑.นำงวิภำ
๑.นำงธัญรัชต์
๑.นำงมนันยำ
๑.นำงอรพิน

วรโชติ
ภธรรมวัฒน์
ธิรำชรัมย์
ระภำเพศ
คำเพชร
คงคำ
ศรีอำจ
เสียงเพรำะ
พิลำวรรณ
แก้วเสถียร
มุ่งนำกลำง
ศรีทุม
คำมุลตรี
พำนพินิจ

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำงพิมลพรรณ
๒.นำยศักดำ
๒.นำยสุคนธ์
๒.นำงนงเยำว์
๒.นำงสำวปริตำ
๒.นำงวีรวรรณ
๒.นำงสุนัดดำ
๒.นำงภัทรำมำส
๒.นำงอรัญญำ
๒.นำยมรกต
๒.นำยประสำท
๒.นำยประพัฒน์พงษ์
๒.นำยประพืช
๒.นำยวรนนท์

โพธิดอกไม้
สินธุระวิทย์
พรหมสำขำ ณ สกลนคร
นิลจินดำ
ขันแข็ง
ศรีนัครินทร์
ศรีโนนยำง
เพ็ญสุภำ
แสงสิริวิชโย
บริสุทธิ์
พ่อคำจันทร์
โมรำรำษฎร์
ขำวสุริจันทร์
ทันอินทร์อำจ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔
ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑.นำยวุฒิชัย
นำคแสง
๑.นำงนิภำพร
วังคีรี
๑.นำงไฉไลรัตน์
แก้วมณีชัย
๑.นำงภำวนำ
พิฑูรมำนิต
๑.นำงธนตพร
พูนปริญญำ
๑.นำงสุธินี
เคนไชยวงศ์
๑.นำงรำตรี
ศิลำรักษ์
๑.นำงจำริยำณี
แสนบรรดิษฐ์
๑.นำงจิรำพร
อุทุมทอง
๑.นำยประจักษ์
อุ่นใจ
๑.นำงเจียมจันทร์ สืบสวน
๑.นำยปิยะพงษ์
ธรรมรักษ์
๑.นำงพรทิพย์
พงษ์พันนำ
๑.นำงสำวปิยวรรณ ชโลธร
๑. นำงสำวอมรรัตน์ เทียมรำช
๑.นำงทัศนีย์วรรณ
สำมำรถ

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำยปำณัสม์
อมตพันธ์
๒.นำงธัญญำ
โฉมมงคล
๒.นำงนพคุณ
จันทบุตร
๒.นำงนิตยำ
บุญรักษำ
๒.นำยนครินทร์
โยธำนัก
๒.นำยวิโรจน์
เฉลยสุข
๒.นำงธิยำรัตน์
แก้วคล้ำยขจรศิริ
๒.นำงชุติมำ
บรรเทำทุกข์
๒.นำยกฤษฎำ
ด้วงติลี
๒.นำงสำววิจติ รำ
ชำปำกดี
๒.นำยสว่ำง
สืบสวน
๒.นำยปรำโมทย์
ศรีนำรัตน์
๒.นำงสำวอำจรีย์
ฤทธิวงศ์
๒.นำงพูนสวัสดิ์
วะสำร
๒.นำงสำวพรรณนวรัตน์ แก้วคำแจ้ง
๒.นำยวิเศษ
งิ้วสีดำ

๗
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕
ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑.นำงสำวนิวำส
๑.นำงเกษมณี
๑.นำงสำวชวำลำ
๑.นำงณัชชำ
๑.นำงเยำวลักษณ์
๑.นำงผุสดี
๑.นำงสำวนิศำกร
๑.นำยอำนนท์
๑.นำยประเวศ
๑.นำยมำนิชย์
๑.นำยจิโรจน์
๑.นำงมณีรัตน์
๑.นำงจิรำภรณ์
๑.นำงสำวจำรุณี
๑.นำยวีระพล
๑.นำงสำววรวรรณ

บุตรธนู
เรืองเพชร
ฤทธิ์ฤำชัย
โชติกำนต์กุล
ชัยทัด
บุญหงษ์
แก้วกิ่ง
มโนธรรม
มหำมิตร
แสงสุวรรณ
อณำชัย
วุฒิสำร
บัวผัน
บิดร
สุวรรณชัยรบ
วงศ์กำฬสินธุ์

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำยวีระเดช
เวี่ยนวิเศษ
๒.นำงนรำทิพย์
วรรณประสิทธิ์
๒.นำงสิริพรรณ
นำมละคร
๒.นำงภำวนำ
เหมะธุรินทร์
๒.นำงสำวพิกุลแก้ว ยะไชยศรี
๒.นำงวิลัยภรณ์
บุณโยทยำน
๒.นำงชุติมำ
ลำยจันทึก
๒.นำงสำวจินตนำ
หอมไกรลำศ
๒.นำยทวีศักดิ์
กลิ่นแก้วณรงค์
๒.นำยเมฆำ
ดีสงครำม
๒.นำงสำวอมรรัตน์ เดือนขำว
๒.นำงเนตรชนก
แสนทิพย์
๒.นำงสำวกิ่งแก้ว จรูญธรรม
๒.นำงบำเพ็ญ
คุณวงศ์
๒.นำยบุญนำค
คำมุลตรี
๒.นำงอัจฉรำ
จำมน้อยพรหม

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ห้อง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑.นำงอุไรวรรณ
๑.นำยธำนินทร์
๑.นำงทัศนำภรณ์
๑.นำงสำวอิสรำภรณ์
๑.นำงดรุณี
๑.นำยดำวิล
๑.นำงเสำวรจนี
๑.นำยกรีฑำ
๑.นำยประสำท
๑.นำงสำวอัญชลี
๑.นำงเตือนตำ
๑.นำงวิไลวรรณ
๑.นำยกิตติ
๑.นำยสมัย
๑.นำงอำไพ

คนสมบูรณ์
โล่อุทัย
เหิรเมฆ
ปรีชำญำณ
จำรุมณี
สำขำมุละ
จันทวงศ์
ภูผำดแร่
ธรรมรัตน์
แก้วมำลำ
ศรีอัจฉริยะกุล
ภูดี
นันตะสุข
เจริญพร
ญำณสมบัติ

กรรมกำรคุมสอบ
๒.นำงนิรมล
๒.นำยพีรพจน์
๒.นำยพงศธร
๒.นำงกิตติยำ
๒.นำงจรีพร
๒.นำยกมล
๒.นำยนพพร
๒.นำงยืนเพชร
๒.นำยธภณวรรษ
๒.ว่ำที่ พ.ต.ธงชัย
๒.นำงสรวงสมร
๒.นำยพงศ์ทวี
๒.นำยอดิศักดิ์
๒.นำงสำวณัฏฐ์นำรี
๒.นำงสำวรัตนำ

แสงสุวรรณ
นวลมณี
ศรีอำจ
มุกดำประเสริฐ
รำชพิลำ
ภูโชติชัย
ทิพย์สุวรรณ
นนทะศรี
ลุนจักร
ประวีณำนนท์
อุทัยดำ
นำคะผิว
พงษ์พันนำ
ปิยะสมบูรณ์
บัวภำคำ

มีหนว้าที่
๑. แจ้งและกำกับดูแลให้นักเรียนจัดเตรียมห้องสอบที่กำกับกำรสอบก่อนวันทำกำรสอบ ๑ วัน หลังจำกเรียนคำบที่ ๗
๒. รับอุปกรณ์กำรสอบวันแรกและส่งคืนในวันสุดท้ำยของกำรสอบที่ห้องประสำนงำนแต่ละอำคำรเรียน
๓. รับข้อสอบรำยวิชำแรกของภำคเช้ำ-บ่ำยที่กรรมกำรประสำนงำนประจำอำคำรเรียน ก่อนเวลำสอบ ๑๕ นำที
๔. จัดที่นั่งสอบให้ครบตำมจำนวนผู้เข้ำสอบ โต๊ะ-เก้ำอี้ที่ไม่ได้ใช้ให้จัดไว้ที่ด้ำนหลังของห้องและ เปลีย่ นที่นั่งสอบทุกวัน
๕. ให้กรรมกำรคุมสอบปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรคุมสอบร่วมกันและกำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมระเบียกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ อย่ำงเคร่งครัด

๘
๖. เมื่อหมดเวลำสอบให้เก็บข้อสอบและกระดำษคำตอบโดยเรียงตำมลำดับเลขที่ของนักเรียนเย็บเข้ำปึก นับตรวจทำนนำไปส่ง
ให้เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนหลังจำกหมดเวลำสอบแต่ละรำยวิชำ ไม่เกิน ๒๐ นำที
๗. เจ้าหนว้าที่ประจาห้องพกาบาล
๗.๑ นำงนันทิยำ จุลพงษ์
ครู
มีหนว้าที่
ให้กำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยระหว่ำงกำรสอบ
๘. เจ้าหนว้าที่ประจาห้องสมุด
๘.๑ นำยสิริวัฒนำ เทือกตำถำ
มีหนว้าที่
ให้บริกำรสืบค้นควำมรูแ้ ก่นักเรียนที่เข้ำใช้บริกำรในห้องสมุด
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบตั ิหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่และเป็นผลดีแก่ทำงรำชกำร เพื่อให้งำนที่ได้รับมอบหมำย
สำเร็จเรียบร้อยตำมกำหนด
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นำยประทวน สมบูรณ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล

