
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที ่ 031/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรสอบแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์ ป.4 – ป.6 
โครงกำร “เพชรพุทธำ” ครั้งที่ 12 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

………………………………………………………… 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  “เพชรพุทธา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560  ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  
เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ อาคารชินราช โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม  
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  
ชุมชน  และผู้ปกครอง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบแข่งขันทักษะ 
ทางคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  “เพชรพุทธา” ครัง้ที่ 12 ปีการศึกษา  2560  
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายนุกูล อ่ าอ่วม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.4 นางสาววิไล     อ่อนตานา รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.5 นายบุญส่ง เทียนค า  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.6 นางดวงพร   เพ็ชรบัว  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.7 นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.8 นายดิเรก ทองหนัก ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
1.9 นางสุรีรัตน์ ขาวเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางอุษา   กอบกิจ   ครูช านาญการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินงาน  จัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร  
ลงทะเบียนรับสมัคร  และประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 

2.1 นางอุษา  กอบกิจ  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
2.2 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.3 ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์   ค าทา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.4 นางบุษราภรณ์   บุญวังแร่ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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2.5 นางดวงพร          เพ็ชรบัว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางสุรีย์    ศิริรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.7 นางสาวสุชาวด ี   พิมหานาม คร ู   กรรมการ 
2.8 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  คร ู   กรรมการ 
2.9 นางสาวรัตนากร     โพธิ์ดง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
2.10 นายเอกกมล       เรืองเดช  คร ู   กรรมการ 
2.11 นางสาวสุมนรัช     ชมสวนสวรรค์  ครูผู้ทรงคุณค่าฯ  กรรมการ 
2.12 นายชวัติพล        แดงเรือ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
2.13 นางสาวพิมพ์ทอง   พัฒนาประพันธ์ นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
2.14 นางสาวธัญญาเรศ  เร่ในไพร    นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
2.15 นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง   นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
2.16 นางสาวศุภิสรา      จันทร์เพ็ง นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
2.17 นางสุรีรัตน์          ขาวเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบ  มีหน้าที ่ ด าเนินการออกข้อสอบปรนัย 40 ข้อ  และ
ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  พร้อมพิมพ์  ตรวจทานความถูกต้อง  เฉลยข้อสอบ  และอัดส าเนาพร้อมเย็บและบรรจุ
ข้อสอบใส่ซองให้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละห้อง  และท าหน้าที่รับส่งข้อสอบ  

3.1 คณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ พร้อมตรวจทานความถูกต้อง 
ประกอบด้วย 

3.1.1 นางอุษา    กอบกิจ  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
3.1.2 นางกาญจนา    จันทร์สุคนธ์       ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.1.3 นางสาวสุมนรัช   ชมสวนสวรรค์    ครูผู้ทรงคุณค่าฯ   กรรมการ  
3.1.4 นางสาวธัญญาเรศ  เร่ในไพร         นักศึกษาฝึกฯ    กรรมการ 
3.1.5 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์  นักศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
3.1.6 นางสุรีรัตน์   ขาวเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

3.2 คณะกรรมการอัดส าเนาข้อสอบ  เย็บพร้อมบรรจุซองข้อสอบให้ครบตามจ านวนผู้เข้าสอบ 
ทั้งหมด จ านวน 21 ห้องสอบ ห้องสอบละ 35 คน  ประกอบด้วย 

3.2.1 นางกาญจนา       จันทร์สุคนธ์      ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางอุษา             กอบกิจ          ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.2.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง         คร ู   กรรมการ 
3.2.4 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์ นักศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
3.2.5 นางสาวธัญญาเรศ  เร่ในไพร         นักศึกษาฝึกฯ   กรรมการ 
3.2.6 นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง         นักศึกษาฝึกฯ   กรรมการ  
3.2.7 นางสาวศุภิสรา      จันทร์เพ็ง       นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 

                     3.2.8 นางเจียรนัย สืบค า         ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมสถำนที่  มีหน้าที่ จัดเตรียมโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับสอบ  ให้ครบตาม
จ านวนผู้เข้าสอบ  ทั้งหมด 21 ห้องสอบ  ห้องสอบละ 35 คน โดยใช้ห้องเรียนอาคารชินราช  ชั้น 2 – 4  

4.1 ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์   ค าทา        ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
4.2 นายชวัติพล       แดงเรือ  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
4.3 นายคุณกร         สนองวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว     กรรมการ 
4.4 นายประเมิน       คงปาน  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
4.5 นางสาวศุภิสรา    จันทร์เพ็ง นักศึกษาฝึกฯ    กรรมการ 
4.6 นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง        นักศึกษาฝึกฯ    กรรมการ 
4.7 นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง        คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

5.  คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้าที่  แนะน าการเขียน (ชื่อ – นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  
การตอบค าตอบลงในกระดาษค าตอบ)  แจกข้อสอบ  กระดาษค าตอบ  และเก็บกระดาษค าตอบหลังจาก
หมดเวลาสอบ  โดยเรียงล าดับตามเลขที่นั่งสอบจากน้อยไปหามาก  (ตัวข้อสอบแจกให้กับนักเรียน รับและส่ง
ซองกระดาษค าตอบที่ห้องวัดผล)  พร้อมทั้งก ากับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
มำถึงห้องสอบก่อนเวลำสอบ  10  นำที 

 
ห้องสอบที่ หมายเลขห้อง จ านวนผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ 

1 1204 35 นางสาวยุพิน     คงคอน 
2 1205 35 นางกาญจนา     จันทร์สุคนธ์ 
3 1206 35 นายเอกกมล     เรืองเดช 
4 1207 35 นางบุษราภณร์  บุญวังแร่ 
5 1208 35 นางอิสริยา       ณ พัทลุง 
6 1209 35 นางดวงพร       เพ็ชรบัว 
7 1210 35 นายชวัติพล      แดงเรือ 
8 1211 35 นางสุรีย์          ศิริรัตน์ 
9 1212 35 ว่าที่ ร.ต.นิทัศน์  ค าทา   
10 1304 35 นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม 
11 1305 35 นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน    
12 1306 35 นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์ 
13 1307 35 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ 
14 1308 35 นางดารารัตน์    มะอิ 
15 1309 35 นายธีรพงษ์       นวลด่อน 
16 1310 35 นางสุรีรัตน์       ขาวเอี่ยม 
17 1311 35 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์ 

18 1312 35 นางพนัชกร       มีศาสตร์ 
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19 1404 35 นางสาวศุภิสรา     จันทร์เพ็ง 
20 1405 35 นางสาวรัตนากร    โพธิ์ดง 
21 1406 35 นางสาวเบญจรัตน์  ขวัญคง 

 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประมวลผลกำรสอบ  มีหน้าที่  ด าเนินการประมวลผลการสอบ 

ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  เวลา 14.40 – 16.00 น. 
6.1 คณะกรรมการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่องตรวจ ประมวลผล (ผลรวมข้อสอบปรนัยและ

อัตนัย จัดเรียงคะแนนพร้อมที่จะประกาศภายในวันศุกร์ที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)  ประกอบด้วย 
6.1.1 นางเจียรนัย   สืบค า       ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
6.1.2 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง   คร ู   กรรมการ 
6.1.3 นายเอกกมล   เรืองเดช       คร ู   กรรมการ  
6.1.4 นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง     นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
6.1.5 นางสาวศุภิสรา  จันทร์เพ็ง      นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
6.1.6 นางอุษา    กอบกิจ       ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

6.2 คณะกรรมการฝ่ายตรวจข้อสอบอัตนัย  ประกอบด้วย 
6.2.1 นางอุษา    กอบกิจ       ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
6.2.2 นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ์      ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.2.3 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง คร ู   กรรมการ 
6.2.4 นางสาวธัญญาเรศ  เร่ในไพร    นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
6.2.5 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์  นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
6.2.6 นางสุรีรัตน์        ขาวเอี่ยม     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรจัดเตรียมรำงวัล  มีหน้าที่  จัดหาโล่  เงินรางวัล  จัดท าเกียรติบัตร   
พร้อมที่จะมอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัล  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.00 น. ประกอบด้วย 

7.1 นางอุษา   กอบกิจ  ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
7.2 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.3 นางสุรีย์   ศิริรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ  
7.4 นางกาญจนา   จันทร์สุคนธ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.5 นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.6 นางดวงพร   เพ็ชรบัว  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7.7 นางสาวสุชาวด ี พิมหานาม คร ู   กรรมการ 
7.8 นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  คร ู   กรรมการ 
7.9 นางสาวรัตนากร    โพธิ์ดง  คร ู   กรรมการ 
7.10 ครนูางสาวสุมนรัช   ชมสวนสวรรค ์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ  กรรมการ 
7.11 นายชวัติพล  แดงเรือ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
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7.12 นางสาวพิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์  นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
7.13 นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร         นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
7.14 นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง   นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
7.15 นางสาวศุภิสรา   จันทร์เพ็ง       นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
7.16 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ   มีหน้าที่  ให้การต้อนรับครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียน  ผู้ปกครอง 
และนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ที่หอประชุมชั้น 3 อาคารชินสีห์  คอยให้
ค าแนะน าสถานที่ที่ใช้ในการรายงานตัวและห้องสอบ  พร้อมทั้งคอยบริการเครื่องดื่มแก่คณะครูผู้ควบคุมดูแล
นักเรียนและผู้ปกครอง  ประกอบด้วย 

8.1 นางอุษา   กอบกิจ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
8.2 นางสุรีรัตน์  ขาวเอี่ยม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8.3 นางสุรีย์    ศิริรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8.4 นางสาวสุมนรัช    ชมสวนสวรรค ์ ครูผู้ทรงคุณค่่า  กรรมการ 
8.5 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์  นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
8.6 นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร         นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
8.7 นางสาวเบญจรัตน์ ขวัญคง   นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
8.8 นางสาวศุภิสรา    จันทร์เพ็ง       นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
8.9 นักเรียนชั้น ม.5.2      กรรมการ 
8.10 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  มีหน้าที ่  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้นักเรียน   
คร ู บุคลากรในโรงเรียนทราบและประสานสื่อมวลชน  ในการจัดท าข่าวการท ากิจกรรม  พร้อมบันทึกภาพ
กิจกรรม  ประกอบด้วย 

9.1 นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร  นักศึกษาฝึกฯ    กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมกำรงำนพยำบำล  มีหน้าที่   ให้การดูแล รักษา และปฐมพยาบาล          
ให้กบันักเรียนและผู้เกี่ยวข้องที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นการเบื้องต้น หากมีอาการหนักให้ด าเนินการส่งต่อ
สถานพยาบาลโดยด่วน  ประกอบด้วย 

      นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

11. คณะกรรมกำรประเมินผลกิจกรรม  มีหน้าที่ จัดท าแบบประเมินผล สรุปรายงานการท า 
กิจกรรม  เสนอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

10.1 นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร         นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
10.3 นางสาวพิมพ์ทอง  พัฒนาประพันธ์   นักศึกษาฝึกฯ  กรรมการ 
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10.4 นางอุษา  กอบกิจ   ครูช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงานด้วยดี 
    

   สั่ง  ณ  วันที่   2   เดือน   กมุภาพันธ์   พ.ศ. 2561 
 
 
 
          (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


