
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี 40/2561

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2
ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชขอสอบกลาง

---------------------------
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกาศแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ

นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยใหใชขอสอบกลางท่ีพัฒนา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในการสอบปลายปรอยละ 20 ของคะแนนสอบท้ังหมดในระดับชั้นและกลุมสาระการเรียนรู
ดังนี้  กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จัดสอบนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2 ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใช
ขอสอบกลาง  ในวันอังคารท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 ดังนี้

ตารางสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

วัน เดือน ป เวลาสอบ รายวิชา
ระยะเวลา

(นาที)
จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

20 ก.พ. 2561

08.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร 120 30 100
10.00 – 11.30 น. ภาษาไทย 90 40 100
11.30 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.30 น. วิทยาศาสตร 90 40 100
13.30 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ 90 40 100
15.00 – 16.30 น. สังคมศึกษาฯ 90 40 100

ตารางสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

วัน เดือน ป เวลาสอบ รายวิชา
ระยะเวลา

(นาที)
จํานวน
(ขอ)

คะแนนเต็ม

20 ก.พ. 2561

08.00 – 10.00 น. คณิตศาสตร 120 30 100
10.00 – 11.30 น. ภาษาไทย 90 40 100
11.30 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.30 น. วิทยาศาสตร 90 40 100
13.30 – 15.00 น. ภาษาอังกฤษ 90 40 100
15.00 – 16.30 น. สังคมศึกษาฯ 90 40 100
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เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2 ปลายภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2560 โดยใชขอสอบกลาง ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาในการดําเนินการสอบนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 – 2 ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชขอสอบกลาง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย

1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นายนุกูล อํ่าอวม รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาววิไล ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.5 นายบุญสง เทียนคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.6 นางดวงพร เพ็ชรบัว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.7 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.8 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนา มีหนาท่ี
1. ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา
2. ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ

ประกอบดวย
2.1 นางกาญจนา จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2.2 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2.3 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
2.4 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการ
2.5 นายสมเกียรติ ถาวร ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
2.6 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง มีหนาท่ี เบิกจาย เก็บ  นับขอสอบ  ผนึกซอง
และดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจําหองสอบ และงานอ่ืน  ๆ  ท่ีจะทําใหการสอบดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย

3.1 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.2 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3.3 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
3.4 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการ
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3.5 นายวีรชัย วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง กรรมการ
3.6 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการคุมสอบ มีหนาท่ี กํากับหองสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการปฏิบัติงานของผูกํากับการสอบ พ.ศ. 2506 ตามเวลาและวิชาท่ีกําหนดใหในตารางสอบ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

หองสอบที่ หองสอบ หอง เลขที่
จํานวนนักเรียน
ที่เขาสอบ(คน)

กรรมการกํากับหองสอบ

1 1403 1.1 1 - 33 34
นางศจีลักษณ  พงศสุภา
นางสาวธัญเรศ  เรนาไพร

2 1404 1.2 1 - 50 50
นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ
นางสาวภาวณี  คํามณี

3 1405 1.3 1 - 50 50
นายชัยรัตน  อํ่าพูล
นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน

4 1406 1.4 1 - 49 49
นางสรุภา  จันทรเปลง
นางสาวเบญจรัตน  ขวัญคง

5 1407 1.5 1 - 50 50
นายไพบูลย  อมรประภา
นายพัชรพล  สายนวล

6 1408 1.6 1 - 50 50
นางผกากรอง  พินิจ
นางสาวสุธาพร  มานอย

7 1409 1.7 1 - 50 50
นายชาติ  ถาวร
นางอําพร  สินมา

8 1410 1.8 1 - 50 50
นางประภาพรรณ  พรมสาร
นางสาวเกวลิน  ฤทธิ์เมา

9 1411 1.9 1 - 50 50
นางสาวสาคร  อยูนุย
นางสาวนิศารัตน  เจกชํานาญ

10 1412 1.10 1 - 50 50
นางสาวลักษณา  เยาวสังข
นางสาวปยะวรรณ  กําจัด
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

หองสอบที่ หองสอบ หอง เลขที่
จํานวนนักเรียน
ที่เขาสอบ(คน)

กรรมการกํากับหองสอบ

1 1303 2.1 1 - 34 34
นางวิไลลักษณ  งานสลุง
นายจิระเดช  เขาคํา

2 1304 2.2 1 - 48 48
นางสุรีย  ศิริรัตน
นายสันติสุข  เพ็งสวาง

3 1305 2.3 1 - 48 48
นายธีระยุทธ  อินไชย
นางสาวจุฑาณัฐ  ตีพัดดี

4 1306 2.4 1 - 50 50
นางสินีนาฏ  คชนิล
นายชวัติพล  แดงเรือ

5 1307 2.5 1 - 50 50
นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง
นางสาวพนิดา  ซุมพุดซา

6 1308 2.6 1 - 50 50
นางนงคราญ  เอ่ียมบาง
นางสาวมาณิตา  พรรณา

7 1309 2.7 1 - 43 43
นายวรวิทย  ไชยม่ิง
นางสาวฤทัยรัตน  ราชแวง

8 1310 2.8 1 - 47 47
นายณรงค  จันทุดม
นางสาวภัทรินทร  สังขทอง

9 1311 2.9 1 - 42 42
นางจารุวรรณ  เดชคุม
นางพนัชกร มีศาสตร

10 1312 2.10 1 - 44 44
นางสาวมณี  แซทอ
นางสาวบุษกร  พรหมศรี

5. คณะกรรมการเย็บขอสอบและบรรจุขอสอบ มีหนาท่ี ดําเนินการเย็บขอสอบและบรรจุขอสอบใสซอง
ใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ ประกอบดวย

รายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

น.ส.ธัญญาเรศ  เรในไพร น.ส.นิศารตัน เจกชํานาญ น.ส.จุฑาณัฐ  ตีพัดดี น.ส.รัฐภรณ  ภูฤทธ์ิ น.ส.พนิดา  ซุมพุดซา
น.ส.พิมพทอง พัฒนาประพันธ น.ส.มาณิตา  พรรณา น.ส.ฤทัยรตัน  ราชแวง น.ส.ภาวณี  คํามณี นายพัชรพล  สายนวล

น.ส.เบญจรตัน ขวัญคง นายจิระเดช  เขาคํา น.ส.เพ็ญพิชญา จันทรกระจาง น.ส.ปยะวรรณ  กําจัด น.ส.เกวลิน  ฤทธิ์เมา

น.ส.ศุภสิรา  จันทรเพ็ง นายธนิต  จิตตรงซวน นายสันตสิุข  เพ็งสวาง น.ส.พวงพลอย  เล็กสิริ
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6. กรรมการตรวจขอสอบ มีหนาท่ี ตรวจขอสอบรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ระหวางวันท่ี 21 – 22 กุมภาพันธ 2561 หองท่ีทานสอนและหองท่ีทานเปน
ครูพ่ีเลี้ยงนิสิตฝกประสบการณ ประกอบดวย

รายวิชาภาษาไทย
6.1 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.2 นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.3 นายสมนึก ใยศิลป ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  กรรมการ
6.4 นางสาวสุภาพร มานอย ครูอัตราจาง กรรมการ

รายวิชาคณิตศาสตร
6.5 วาท่ีร.ต.นิทัศน คําทา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.6 นางสุรีย ศิริรัตน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.7 นายชวัติพล แดงเรือ ครูอัตราจาง กรรมการ

รายวิชาวิทยาศาสตร
6.8 นางสุภาพ อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.9 นางนงคราญ เอ่ียมบาง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.10 นางวิไลลักษณ งานสลุง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.11 นางสาวพรสุดา สีหะวงษ ครูอัตราจาง กรรมการ

รายวิชาสังคมศึกษาฯ
6.12 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.13 นางสาวภัทรินทร สังขทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.1.4 นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน ครูอัตราจาง กรรมการ

รายวิชาภาษาอังกฤษ
6.15 นางผกากรอง พินิจ ครูชํานาญการ กรรมการ
6.16 นางพนัชกร มีศาสตร ครูชํานาญการ กรรมการ
6.17 นางศจีลักษณ พงศสุภา ครูชํานาญการ กรรมการ

7. คณะกรรมการบันทึกขอมูลและประมวลผลการสอบ มีหนาท่ี บันทึกขอมูลคําตอบรายวิชา
ภาษาไทย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนทุกคน
เปนรายขอตามโปรแกรมของ สพม.39 ภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2561 และประมวลผลการสอบสง สพม.39
ตามกําหนดประกอบดวย
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7.1 คณะกรรมการบันทึกขอมูล

บันทึกขอมูลคําตอบรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

น.ส.ธัญญาเรศ  เรในไพร น.ส.นิศารตัน เจกชํานาญ น.ส.จุฑาณัฐ  ตีพัดดี น.ส.รัฐภรณ  ภูฤทธ์ิ น.ส.พนิดา  ซุมพุดซา
น.ส.พิมพทอง พัฒนาประพันธ น.ส.มาณิตา  พรรณา น.ส.ฤทัยรตัน  ราชแวง น.ส.ภาวณี  คํามณี นายพัชรพล  สายนวล

น.ส.เบญจรตัน ขวัญคง นายจิระเดช  เขาคํา นายธนิต  จิตตรงซวน น.ส.ปยะวรรณ  กําจัด น.ส.เกวลิน  ฤทธิ์เมา

น.ส.ศุภสิรา  จันทรเพ็ง น.ส.เพ็ญพิชญา จันทรกระจาง นายสันตสิุข  เพ็งสวาง น.ส.พวงพลอย  เล็กสิริ

7.3 คณะกรรมการตรวจทานการบนัทึกคะแนน มีหนาท่ี ตรวจทานบันทึกผลคะแนนการสอบของ
นักเรียนเปนรายบุคคล  รายขอ

7.3.1 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
7.3.2 นางเจียรนัย  สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
7.3.3 นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
7.3.4 นางสุภาพ    อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
7.3.5 นางกมลสรวง  คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
7.3.6 นางจินดา  คันธัพ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
7.3.7 นางอุษา  กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

7.2 คณะกรรมการประมวลผลขอมูล มีหนาท่ี  ประมวลผลขอมูลและสงขอมูลการสอบภายใน
วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561

7.2.1 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
7.2.2 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
7.2.3 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
7.2.4 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการ
7.2.5 นายวีรชัย วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง กรรมการ
7.2.6 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการและเลขานุการ

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของ
การดําเนินงานดวยดี

สั่ง ณ วันท่ี 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


