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ค าสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ที่    086 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  กลางภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 
…………………………………….. 

  เพ่ือให๎การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  กลางภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  ด าเนินการไปด๎วย
ความเรียบร๎อย  อาศัยอ านาจตามระเบียบโรงเรียนบางบัว (เพํงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  วําด๎วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จึงขอแตํงตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 -  มัธยมศึกษาปีที่  3  
และการศึกษาพิเศษ  ระหวํางวันที่   25 – 26 กรกฎาคม   พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  

1.1  นางสาวสุภาวด ี อ้ึงพานิช ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา หัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
1.3 นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร หัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป กรรมการ 
1.4 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ หัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.5 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช รองหัวหน๎ากลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.6 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก รองหัวหน๎ากลุํมบริหารทั่วไป กรรมการ 
1.7 นางบุปผา มหาศะรานนท์ รองหัวหน๎ากลุํมบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.8 นางค าปุ่น กมลเดช หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

1.9 นางจินดา ศิริวงศ์ รองหัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ให๎ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวกและสนับสนุน การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎                             
กลางภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  ให๎สามารถด าเนินการไปด๎วยความเรียบร๎อย 

 

 

2. คณะกรรมการกลางด าเนินการจัดสอบ 
2.1 นางค าปุ่น กมลเดช หัวหน๎ากลุํมบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
2.2 นางสุชา เครือค า หัวหน๎าระดับชั้นการศึกษาพิเศษ กรรมการ 
2.3 นางวรรณณี สุวรรณวิหค หัวหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
2.4 นางสุภาศรี พฤกษ์ชัฎ หวัหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
2.5 นางประครอง ทวีสัตย์ หวัหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
2.6 นางกลัยารัตน์ เสาวคนธ์ หวัหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
2.7 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา หวัหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
2.8 นางนิตยา รุํงสวําง หวัหน๎าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
2.9 นางอ าไพทิพย์ ยกยิ่ง หัวหน๎าระดับชั้นมัธยมศึกษา กรรมการ 
2.10 นางสาวสุธารส อินส าราญ หัวหน๎างานวัดและประเมินผลมัธยมศึกษา กรรมการ 
2.11 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท หัวหน๎างานวัดและประเมินผลประถมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
2.12 นางสาวนัยนา   รื่นรส เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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หน้าที ่ 1.  ดูแลการจัดห๎องสอบรํวมกับผู๎ก ากับห๎องสอบในระดับชั้นที่ได๎รับมอบหมายให๎เรียบร๎อย 
          2.  บริหารข๎อสอบและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 
          3.  ดูแลการรวบรวมข๎อสอบ  กระดาษค าตอบ  และเอกสารตํางๆทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  
สํงคณะกรรมการการวัดและประเมินผล 
          4.  ดูแลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจข๎อสอบในระดับชั้น  และสํงคะแนนให๎ครูประจ ากลุํมสาระการเรียนรู๎
เพ่ือเก็บเป็นคะแนนระหวํางเรียน 
 

3. คณะกรรมการการออกข้อสอบ จัดท า บรรจุและตรวจข้อสอบ  
     3.1 คณะกรรมการการศึกษาพิเศษ  

3.1.1 นางสุชา เครือค า ภาษาไทย,คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
3.1.2 นางสาวรุจิรา นพรัตน์ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.1.3 นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ ภาษาอังกฤษ,การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.1.4 นางสาวนันท์นภัส อ๎นทอง สังคมฯ,ประวัติศาสตร์  กรรมการ 
3.1.5 นางสาวศิริกร กิจสรวงษ ์ สุขศึกษาฯ, ศิลปะ กรรมการและเลขานุการ 

    3.2 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
3.2.1 นางวรรณณี สุวรรณวิหค ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.2.3 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
3.2.4 นางประไพศรี ด ารงศิริวัฒนกุล ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.2.5 นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร ศิลปะ กรรมการ 
3.2.6 นางสาวสุชีลา งํวนกิม สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.2.7 นายวรวัฒน ์ ค าบัว ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
3.2.8 นางสาวทิพวรรณ ทองดี การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.2.9 นางพิมลวรรณ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

    3.3 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
3.3.1 นางสุภาศรี พฤกษ์ชัฎ สังคมศึกษาฯ,ประวัติศาสตร์ ประธานกรรมการ 
3.3.2 นางพิมลวรรณ บุญจันทร์ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.3.3 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ศิลปะ กรรมการ 
3.3.4 นางสาวสุชีลา งํวนกิม สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.3.5 นางสาวรุํงนภา แสงใส ภาษาไทย กรรมการ 
3.3.6 นายวรวัฒน ์ ค าบัว การงานอาชีพฯ, ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
3.3.8 นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

    3.4 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
3.4.1 นางประครอง ทวีสัตย์ คณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ 
3.4.2 นายวรวัฒน ์ ค าบัว ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
3.4.3 นางกลัยารัตน์ เสาวคนธ์ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.4.4 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก สังคมศึกษาฯ ,ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.4.5 นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร ศิลปะ (นาฏศิลป์) กรรมการ 
3.4.6 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ศิลปะ กรรมการ 
3.4.7 นายมานะ ศรีค าเวียง สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.4.8 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
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3.4.9 นางวรรณา บูรณ์โภคา ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 
    3.5 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

3.5.1 นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์ วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
3.5.2 นางสาวลักขณา งามนาเสียว คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.5.3 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก สังคมศึกษาฯ,ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.5.4 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ศิลปะ กรรมการ 
3.5.5 นายมานะ ศรีค าเวียง สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.5.6 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.5.7 นางศิโรรัตน์ ก๏กศรี การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) กรรมการ 
3.5.8 นางวรรณา บูรณ์โภคา ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
3.5.9 นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 

    3.6 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
3.6.1 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา ภาษาอังกฤษ,สุขศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
3.6.2 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.6.3 นางกันยาวีร์ อุตะมะ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.6.4 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท สังคมศึกษาฯ,ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.6.5 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ศิลปะ กรรมการ 
3.6.6 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.6.7 นางบุปผา มหาศะรานนท์ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) กรรมการ 
3.6.8 นางค าปุ่น กมลเดช ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 

    3.7 คณะกรรมการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
3.7.1 นางนิตยา รุํงสวําง ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
3.7.2 นางกันยาวีร์ อุตะมะ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.7.3 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณสวําง สังคมศึกษาฯ ,ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.7.4 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ศิลปะ กรรมการ 
3.7.5 นางฉัตรพร เอกฉัตร ศิลปะ (นาฏศิลป์) กรรมการ 
3.7.6 นายมานะ ศรีค าเวียง สุขศึกษาฯ กรรมการ 
3.7.8 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.7.9 นางศิโรรัตน์ ก๏กศรี การงานอาชีพฯ(คอมพิวเตอร์) กรรมการ 

3.7.10 นางสาวสมฤดี จันทะคร ภาษาอังกฤษ กรรมการ 
3.7.11 นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม คณิตศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

    3.8 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
3.8.1 นางอ าไพทิพย์ ยกยิ่ง ภาษาอังกฤษ,ศิลปะ ประธานกรรมการ 
3.8.2 นางสาวฮัสล๏ะ สันง๏ะ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.8.3 นางจินดา ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
3.8.4 นางอุฬุภากร วิจิตรวัชราภรณ ์ สังคมศึกษาฯ กรรมการ 
3.8.5 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.8.6 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.8.7 นางสาวสุชีลา งํวนกิม พลศึกษา กรรมการ 
3.8.8 นางบุปผา มหาศะรานนท์ สุขศึกษา,การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) กรรมการ 
3.8.9 นางสมบุญ กลัดคร๎าม ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 
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    3.9 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
3.9.1 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช สังคมฯ,ประวัติศาสตร์ ประธานกรรมการ 
3.9.2 นางสาวสุธารส อินส าราญ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.9.3 นางบุปผา มหาศะรานนท์ สุขศึกษา,การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) กรรมการ 
3.9.4 นางศศิธร สีอุํน ภาษาไทย กรรมการ 
3.9.5 นางสาวสุชีลา งํวนกิม พลศึกษา กรรมการ 
3.9.6 นางสาวสมฤดี จันทะคร ภาษาอังกฤษ,ศิลปะ กรรมการ 
3.9.7 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.9.8 นางจินดา ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

    3.10 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
3.10.1 นางอุฬุภากร วิจิตรวัชราภรณ ์ สังคมศึกษาฯ ประธานกรรมการ 
3.10.2 นางสาวฮัสล๏ะ สันง๏ะ คณิตศาสตร์ กรรมการ 
3.10.3 นางสมบุญ กลัดคร๎าม ภาษาไทย กรรมการ 
3.10.4 นางสาวสมฤดี จันทะคร ภาษาอังกฤษ,ศิลปะ กรรมการ 
3.10.5 นางสาวสุชีลา งํวนกิม พลศึกษา กรรมการ 
3.10.6 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช ประวัติศาสตร์ กรรมการ 
3.10.7 นายพีรพัชร ขวัญทอง การงานอาชีพฯ กรรมการ 
3.10.8 นางสาวสุธารส อินส าราญ วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่  1. ครูผู๎สอนทุกระดับชั้นตรวจสอบข๎อสอบเกําที่ทางงานวัดและประเมินผลแจกให๎เรียบร๎อย     
 ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560   
            2. คณะครูผู๎สอนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ ออกข๎อสอบใหมํให๎สํง
ข๎อสอบที่หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ตรวจทานความถูกต๎อง    ภายในวันที่   13  กรกฎาคม  2560  
           3. หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ทุกกลุํมสํงข๎อสอบให๎กลุํมบริหารวิชาการ ภายในวันที่  17 กรกฎาคม  
2560 
           4.  กลุํมบริหารวิชาการ สํงข๎อสอบให๎กรรมการอัดส าเนา  ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม2560 
          5.  คณะครูผู๎สอนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ  จัดข๎อสอบตามตาราง
สอบ  แล๎วบรรจุใสํซองข๎อสอบปิดผนึกให๎เรียบร๎อยและถูกต๎องทุกระดับชั้น  ภายในวันที่  24  กรกฎาคม  
2559 
          6. ให๎คณะกรรมการมารับข๎อสอบตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่รับผิดสอบไปตรวจด๎วยตัวเอง 
          7. ให๎คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่รับผิดชอบ และสรุปคะแนน      
ในแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาให๎ถูกต๎อง    
       

 
หน้าที ่  1.  อัดส าเนาข๎อสอบกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ออกข๎อสอบใหมํ   ภายในวันที่ 19  กรกฎาคม  2560 
           2.  สํงมอบข๎อสอบให๎คณะกรรมการบรรจุ  จัดเก็บข๎อสอบให๎เสร็จสิ้น  ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 
2560    
 
          

4.  กรรมการอัดส าเนาข้อสอบ 
        4.1 นางสมหมาย งํวนกิม  กรรมการ 
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 หน้าที ่ 1.  จํายข๎อสอบและอุปกรณ์การสอบให๎คณะกรรมการประสานงานทุกระดับชั้น  ให๎ถูกต๎องตามตาราง
สอบ  โดยให๎กรรมการทุกคนเซ็นรับข๎อสอบ  
  2. รับอุปกรณ์การสอบโดยตรวจสอบให๎ครบและถูกต๎องจากคณะกรรมการประสานงาน 
  3. รับข๎อสอบโดยตรวจนับให๎ครบและถูกต๎องจากคณะกรรมการประสานงาน  หลังจาก 
สอบเสร็จแล๎วให๎กรรมการประสานงานเซ็นสํงทุกครั้ง 
  4. สํงมอบกระดาษค าตอบทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  ทุกระดับชั้นให๎คณะกรรมการตรวจข๎อสอบ     
ในวันที่สอบเสร็จ 
 

6.คณะกรรมการด าเนินการสอบ   
     6.1 คณะกรรมการก ากับห้องสอบการศึกษาพิเศษ  

6.1.1 นางสุชา เครือค า ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประธานกรรมการ 
6.1.2 นางสาวรุจิรา นพรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 กรรมการ 
6.1.3 นายฐานิส แป้นธัญญานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กรรมการ 
6.1.4 นางสาวนันท์นภัส อ๎นทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  2-3 กรรมการ 
6.1.5 นางสาวศิริกร กิจสรวงษ ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 กรรมการและเลขานุการ 

    6.2 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
6.2.1 นางวรรณณี สุวรรณวิหค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ประธานกรรมการ 
6.2.2 นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ MEP กรรมการ 
6.2.3 นางสาวทิพวรรณ ทองดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ 
6.2.4 นางพิมลวรรณ บุญจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการและเลขานุการ 

    6.3 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
6.3.1 นางสุภาศรี พฤกษ์ชัฎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ประธานกรรมการ 
6.3.2 นางสาวรุํงนภา แสงใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 กรรมการ 
6.3.3 นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ MEP กรรมการและเลขานุการ 

    6.4 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
6.4.1 นางประครอง ทวีสัตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ประธานกรรมการ 
6.4.2 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 กรรมการ 
6.4.3 นางวรรณา บูรณ์โภคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/MEP กรรมการและเลขานุการ 

    6.5 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
6.5.1 นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ประธานกรรมการ 
6.5.2 นางสาวลักขณา งามนาเสียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 กรรมการ 
6.5.3 นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 กรรมการและเลขานุการ 

    6.6 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
6.6.1 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ประธานกรรมการ 
6.6.2 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 กรรมการ 

5.  คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและจ่ายข้อสอบ 
5.1 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท หัวหน๎างานวัดและประเมินผล (ประถม) ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสุธารส อินส าราญ หัวหน๎างานวัดและประเมินผล (มัธยม) กรรมการ 
5.3 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช งานวัดผลและประเมินผล กรรมการ 
5.4 นางสาวนัยนา รื่นรส เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
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6.6.3 นางค าปุ่น กมลเดช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 กรรมการและเลขานุการ 
    6.7 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

6.7.1 นางนิตยา รุํงสวําง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ประธานกรรมการ 
6.7.2 นางกันยาวีร์ อุตะมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 กรรมการ 
6.7.3 นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กรรมการและเลขานุการ 

    6.8 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
6.8.1 นางอ าไพทิพย์ ยกยิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ประธานกรรมการ 
6.8.2 นายพีรพัชร ขวัญทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ 
6.8.3 นางสมบุญ กลัดคร๎าม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ 
6.8.4 นางบุปผา มหาศะรานนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการและเลขานุการ 

    6.9 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
6.9.1 นางจินดา ศิริวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประธานกรรมการ 
6.9.2 นางศศิธร สีอุํน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 กรรมการ 
6.9.3 นางสาวฮัสล๏ะ สันง๏ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 กรรมการ 
6.9.4 นางชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 กรรมการและเลขานุการ 

    6.10 คณะกรรมการก ากับห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
6.10.1 นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประธานกรรมการ 
6.10.2 นางสาวอทิตยา เฉื่อยประโคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 กรรมการ 
6.10.3 นางศิโรรัตน์ ก๏กศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 กรรมการ 
6.10.4 นางสาวพนิดา ศรีจ านงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 กรรมการ 
6.10.5 นางสาวสมฤดี จันทะคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 กรรมการ 
6.10.6 นางสาวสุธารส อินส าราญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่   1.  ก ากับห๎องสอบให๎เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลวําด๎วยเรื่องการก ากับห๎องสอบ 
อยํางเครํงครัด   
            2.  รับข๎อสอบ และกระเป๋าอุปกรณ์การสอบ  จากคณะกรรมการประสานงาน  พร๎อมตรวจสอบ
ความถูกต๎องกํอนด าเนินการสอบ 
           3.  หลังจากนักเรียนสอบเสร็จทุกกลุํมสาระให๎ตรวจนับข๎อสอบสํงให๎ครบตามจ านวนข๎อสอบในซอง 
           4.  สํงกระดาษค าตอบ  ข๎อสอบให๎คณะกรรมการประสานงานหลังสอบเสร็จตามตารางสอบทุกวัน 
           5.  เก็บอุปกรณ์การสอบให๎ครบและถูกต๎องสํงคณะกรรมการประสานงานหลังสอบเสร็จ 
           6.  ถ๎ามีปัญหาเกี่ยวกับการสอบให๎ติดตํอคณะกรรมการประสานงาน ทุกครั้ง 
 

7.คณะกรรมการประสานงานสอบ   
     7.1 คณะกรรมการประสานงานสอบการศึกษาพิเศษ  

7.1.1 นางสุชา เครือค า ป.4 - ป.6 ประธานกรรมการ 
7.1.5 นางสาวรุจิรา นพรัตน์ ป.1- ป.3 กรรมการและเลขานุการ 

    7.2 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
7.2.1 นางสาวสุชีลา งํวนกิม ป.1/1 – 1/2 ประธานกรรมการ 
7.2.2 นางสาวทิพวรรณ ทองดี ป.1/ MEP กรรมการและเลขานุการ 

    7.3 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
7.3.1 นางสาวรุํงนภา แสงใส ป.2/1 , 2/2 , 2/MEP ประธานกรรมการ 
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    7.4 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
7.4.1 นางประไพรศรี ด ารงศิริวัฒนกุล ป.3/1 ประธานกรรมการ 
7.4.2 นางสาวจริยาภรณ์ ทวีรัตน์ ป.3/2 กรรมการ 
7.4.3 นางสาวเจียระนัย ปานสาลี ป.3/MEP กรรมการและเลขานุการ 

    7.5 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
7.5.1 นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร ป.4/1,4/2,4/3 ประธานกรรมการ 
7.5.2 นางสาวเกตษรี สิทธิประเสริฐ ป.4/1,4/2,4/3 กรรมการและเลขานุการ 

    7.6 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
7.6.1 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ป.5/1 ประธานกรรมการ 
7.6.2 นางสาวอนุสรา บัวแสน ป.5/2 กรรมการ 
7.6.3 นางสาวชุตินันท์ อินทร์ตา ป.5/3 กรรมการและเลขานุการ 

    7.7 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
7.7.1 นายมานะ ศรีค าเวียง ป.6/1,6/2 ประธานกรรมการ 
7.7.2 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณสวําง ป.6/3 กรรมการและเลขานุการ 

    7.8 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
7.8.1 นายพีรพัชร ขวัญทอง ม.1/1 ประธานกรรมการ 
7.8.2 นางสมบุญ กลัดคร๎าม ม.1/2 กรรมการและเลขานุการ 

    7.9 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
7.9.1 นางศศิธร สีอุํน ม.2/1 ประธานกรรมการ 
7.9.2 นางสาวฮัสล๏ะ สันง๏ะ ม.2/2 กรรมการและเลขานุการ 

    7.10 คณะกรรมการประสานงานสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
7.10.1 นางสาวอทิตยา เฉื่อยประโคน ม.3/1 ประธานกรรมการ 
7.10.2 นางสาวพนิดา ศรีจ านงค์ ม.3/2 กรรมการ 
7.10.3 นางสาวสมฤดี จันทะคร ม.3/3 กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่   1.  ประสานงานและอ านวยความสะดวกให๎กับคณะกรรมการก ากับห๎องสอบ   
            2.  ติดตํอกับคณะกรรมการเก็บรักษาข๎อสอบเมื่อเกิดปัญหาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
            3.  รับข๎อสอบและกระเป๋าอุปกรณ์การสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข๎อสอบ   สํงมอบให๎    
   คณะกรรมการก ากับห๎องสอบให๎ถูกต๎องและเรียบร๎อยกํอนเวลาสอบ 
            4.   เก็บข๎อสอบและกระดาษค าตอบสํงคณะกรรมการเก็บรักษาข๎อสอบหลังจากสอบเสร็จ พร๎อมลง
ลายมือชื่อสํงให๎เรียบร๎อยด๎วยตัวเอง 
            5.  หลังจากสอบเสร็จต๎องน ากระเป๋าอุปกรณ์การสอบ สํงคณะกรรมการเก็บรักษาข๎อสอบให๎ครบ
ตามท่ีรับไป 
 
 
                    ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน๎าที่เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  เพ่ือให๎เกิดผลดีแกํทาง
ราชการ   ตั้งแตํบัดนีเ้ป็นต๎นไป 

 
 
 
 



~ 8 ~ 
 

 
 
             ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 
 
                                    สั่ง     ณ      วันที่    18     กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 
                                        

                                                                    ลงชื่อ            
                                                                             (นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานิช) 
                                                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพํงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)                                           


