
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๔๐/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๕) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
........................................................ 

 

 ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๖ และมีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน  
ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๕) ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๖. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๗. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๘. นายณัฐพงษ ์ สงคราม งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๙. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐ นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๒. นางสาวภัคจิรา      บวรธรรมรัตน์ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. นายเอกชัย ชิตังกูร งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 



 ๒ 

๑๔. นายมาณุภพ แย้มบุญชู งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
๑๕. นางวาสนา ปิยะมาดา งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๖. นายอนุชา ศรีลาลัย งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๗. นายเกริกกุล เลาหะพานิช งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๘. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๙. นางวัลฤดี จัตุกูล งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๐. นางสาวรัตนากร ศรีคุณ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๒๑. นายธนาคาร ฝอยทอง งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์ งานวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๒๓. นางสุนิสา สายบัว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ หัวหน้างานทะเบียนและส ามะโนนักเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางสาวพรหมพร หนูน้อย งานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ประชุม วางแผน ก ากับติดตาม และประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการตรวจทานสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๕) 
 

    ๓.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ช่ือ-สกุล  ช่ือ-สกุล 

นางสาวสาธิกา คุตกาล ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ยศวังทอง 
นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวภรณ์ทิพย์    ค าเพียร 
นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวอุไรพร ทองค าตอน 
นางสาวอทิตยา ศรีน้อย ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง 
นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ 
นางสาวณัชชา กล่ินอุบล ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายศันสนะ เก่งการุณกิจ 
นางสาวปิยวรรณ ตาค าแสง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาววิไล เกิดโมลี 
นายธนาคาร ฝอยทอง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์
นายกริช เศรษฐธาดา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวนวพร แก้วเป้ีย 
นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว 
นางสาวสมัชญา ปินตา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวเทพนภา สองสา 
นางสาวจิราวรรณ    ไชยปัญญา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายวุฒิชัย  ศรีประไหม 
นางสาวนันทพรฬ์    สมจันทร์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายประเสริฐ             สว่างวงศ์ธรรม         
นายณัฐพงษ์ สงคราม ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางฉาย            สุบงกช 
นางสาวเกศินี ทองทวี ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวดวงกมล กล่ินดี 
นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง 
นางสาววรางคณา จันทร์มณี ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวเทวี ทาเหล็ก 
นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางกาญจนา ไชยวงษ ์
นางสาวนารีรัตน ์ ชีรานนท์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ 
นางสอาดชนม์ ชมดอกไม ้ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวชนิสรา สงวนไว ้
นายไพฑูรย ์ กล่ินประยูร ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายอัศวิน ดวงจิตร 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวญาดา ค าเอี่ยม 



 ๓ 

นางลฎาภา ขันโพชา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์ 
นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวอภิญญา นาคโสภณ 
นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม 
นายประพาฬ แก้ววงษา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวนภาพร ใจสมุทร 
นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวพรหมพร หนูน้อย 
นางสาวรัตนากร ศรีคุณ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวศิริขวัญ รัตนพลธี 
นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์     
นางสาวณัฐทิตา รักษา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายเกริกกุล เลาหะพานิช 
นางสาวกัญญาพัชร   หมู่ม่วง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ 
นายรัฐชา รัตนวรรณ ์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี 
นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย 
นางอินทิรา สิงห์ค ามา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายกฤษ บางศรี 
นายพุทธิชัย ขวัญทอง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต 
นางวัลฤดี จัตุกูล ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ 
นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวจุฬาลักษณ์    พู่วณิชย์ 
นางสาวรังสิมา ไกรนรา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางธนญัภรณ์ ศรีแสง 
นางวาสนา ปิยะมาดา ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น 
นายประกิจ นิธิยานันท์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวเกศกนก วอนเจริญ 
นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายชยพล น้อยบุญญะ 
นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ 
นายอนุชา ศรีลาลัย ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ 
นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า 
นายเรวัตร อิ่มส าราญ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์ 
นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวกาญจนา ยาสมร 
นายยศกร เรืองไพศาล ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายมาณุภพ แย้มบุญชู 
นางสาวจีรภัทร ฟักขาว ตรวจทานคะแนนคู่กับ นายเอกชัย ชินะตังกูร 
นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง 
นางสุนิสา สายบัว ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวโสธยา พลอยมี 
นางสาวเบญจวรรณ    ศิริหัตถ์ ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวสุวรรณี สมประเสริฐ 
นายภูเบศ กระแสโสม ตรวจทานคะแนนคู่กับ นางสาวกนกกาญจน ์ วงษ์น้อย 

            

๓.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๑. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์ ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.๑ 
๒. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์ ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.๒ 
๓. นายอนุชา ศรีลาลัย ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.๓ 
๔. นางกาญจนา ไชยวงษ ์ ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๑-๓ 
๕. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมชมรม 
๖. นางสาววราภรณ์ เขียนนอก ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวระดับ ม.๑,๒,๔ 
๗. นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมแนะแนวระดับ ม.๓,๕,๖ 

 



 ๔ 

หน้าที่ : ๑. ตรวจทานผลคะแนนรวมหน่วยการเรยีน กลางภาค ปลายภาค และคะแนนรวมท้ังหมด 
    ใหถู้กต้องและเป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

           ๒. ตรวจทานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
               การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
           ๓. ตรวจทานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
               การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

 ๔. ตรวจทานผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     ในโปรแกรม Bookmark  ให้ถูกต้องตรงกับสมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๕) 
 ๕. ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
 ๖. ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมชมรม 

           ๗. ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมแนะแนว 
 ๘. ตรวจทานผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 

ขอใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบของการวัดและประเมินผลอย่างเคร่งครัด   เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและนักเรียน ท้ังนี้
โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ       
เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

                    ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

                     (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 


