
 
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที่  219/2561 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค  ก.) 
ของสํานักงาน  ก.พ. ประจําป  2561 

………………………………………………………… 
 

  ดวยสํานักงาน ก.พ. จะจัดดําเนินการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจําป 2561 
ในวันอาทิตยท่ี  15  กรกฎาคม  2561  ตั้งแตเวลา 07.00 – 17.30 น. โดยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ไดรวม
ดําเนินการ เปนศูนยสอบของจังหวัดพิษณุโลก   เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  วรรคหน่ึง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
ของสํานักงาน  ก.พ. ประจําป  2560  ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. อํานวยการสนามสอบ  มีหนาที่  ควบคุม  ดูแลการดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐาน  และยุติธรรม  รวมทั้งตัดสินปญหาตาง  ๆ  ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการสอบ และตรวจความเรียบรอยของสนามสอบในวันสอบขอเขียน  ประกอบดวย 
      ประธานกรรมการสนามสอบ 
                         นางสาวอรุณศรี เงินเสือ     ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

2. กรรมการประสานงานสนามสอบ  มีหนาที ่กํากับ  ดูแล  ควบคุมการปฏิบัติงาน          
ของเจาหนาที่ดําเนินการสอบประจําสนามสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกไข  และตัดสินปญหาเกี่ยวกับ 
การดําเนินการสอบ  ตามแนวทางท่ีกําหนด  ประกอบดวย   

     1.  นางโสพิศ              เทศสลุด              รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
                          2.  วาที ่พ.ต.บุญญฤทธ์ิ  เจียมประสิทธิ์        รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

3.  กรรมการกลางประจําสนามสอบ   มีหนาที่  รับ – จายแบบทดสอบ  และตรวจนับ 
แบบทดสอบกระดาษคําตอบ  ตลอดจนควบคุมการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

    1.  นายดิเรก           ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ 
      2.  นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ 
                         3.  นางกาญจนา จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ      
      4.  นางสมศรี           แซเลา        ครูชํานาญการพิเศษ 
          5.  นางนาตฤด ี สุขสินธารานนท ครูชํานาญการพิเศษ           
      6.  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ 

    7.  นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ 
      8.  นายเอกกมล เรืองเดช  ครู 
      9.  นายธีรพงษ นวลดอน ครู 
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      10. นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู 

          4.  กรรมการประสานงานประจําหองสอบ   มีหนาที่  อํานวยความสะดวกแกกรรมการ 
คุมสอบ  และประสานการดําเนินงาน  การแกปญหา  ระหวางกรรมการคุมสอบกับกรรมการกองกลางใหเปนที่
เรียบรอย ประกอบดวย 

ท่ี รายช่ือกรรมการ 
หองสอบที่รับผิดชอบ 

หองสอบท่ี หองสอบ 
1 นายบุญสง     เทียนคํา 1 - 9 1204  - 1212 
2 นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ 10 - 20 1303  - 1313 
3 นางดารารัตน  มะอิ 21 - 25 1403 - 1407 
4 นางจินดา  คันธัพ      26 - 30 1408 - 1412 
5 นางสาวยุพิน  คงคอน 31 - 36 3301 - 3306 
6 นายสันติพร   ภูพงษ 37 - 41 3403 - 3407 
7 นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ 42 - 48 3501 - 3507 

 
                   5.  กรรมการรับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบ  มีหนาท่ี  รับ – สงขอสอบและ 
กระดาษคําตอบ  ณ  ศูนยอํานวยการสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบดวย 

       1.  นางสาววิไล ออนตานา      รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
       2.  นายสุรเชษฐ      แสงอาทิตย        ครูชํานาญการ 

             6. กรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาที่ ประชาสัมพันธการดําเนินการสอบตาม 
บทประชาสัมพันธ  ตามที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด   ประกอบดวย 
             นางภารณี      เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ  

          7. กรรมการฝายการเงิน มีหนาที่ ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนในการสอบ ประกอบดวย 
       1.  นางดวงพร      เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ 
      2.  นางพนัชกร     มีศาสตร  ครูชํานาญการ 

          8.  เจาหนาที่ปฐมพยาบาลเบื้องตน  มีหนาที่  ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเขาสอบท่ีมี
อาการเจ็บปวย  ประกอบดวย 
         นางสาวพัทธนันท ขวัญทอง ครูอัตราจาง 
 
  9.  เจาหนาที่ประจําเครื่องคอมพิวเตอร  มีหนาที ่ อํานวยความสะดวกในการคนหารายชื่อผู
เขาสอบและรายงานผลการสอบ 
         นายวีรชัย  วาณิชสกุล  ครูอัตราจาง   

                  10.  กรรมการฝายยานพาหนะ มีหนาที่ ประสานการใชรถยนตเพ่ือรับ – สงขอสอบ  
ประกอบดวย 
             นายสิทธชิัย   เขียวออน  ลูกจางชั่วคราว 
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         11.  กรรมการกํากับหองสอบ  มีหนาท่ี  กํากับการสอบใหเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการของ
สํานักงาน ก.พ.  ดวยความบริสุทธิ์  ยตุิธรรมชัดเจน  และโปรงใส  ในวันอาทิตยท่ี  15  กรกฏาคม  2561  
ตั้งแตเวลา 07.00 – 17.30 น. 
 
หองสอบ

ที ่
อาคาร หองสอบ 

จํานวน 
(คน) 

กรรมการกํากับหองสอบ 
หัวหนาหองสอบ เจาหนาที่คุมสอบ 

1 ชินราช 1204 30 นางสุรภา  จันทรเปลง นางสมพิศ  หาญไพบูลย 
2 ชินราช 1205 30 นางสาวจารุวรรณ  ขนัธพิน นางจงจิตต  ศรีดี 
3 ชินราช 1206 30 นางวิไลลักษณ  งานสลุง นายชนันท  หาญไพบูลย 
4 ชินราช 1207 30 นางธิติมา   พรามพิทักษ นางสาวธัญวรัตน  ทองแพ 
5 ชินราช 1208 30 นายไพโรจน  สิริพัฒนา  นายศุภกิจ  ทองนวม 
6 ชินราช 1209 30 นายธีระยุทธ  อินไชย นายหลิน  เกตุขาว 
7 ชินราช 1210 30 นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห นางอิงอร  นะมะหุต 
8 ชินราช 1211 30 นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชยกุล นางถิรดา  ศรีรันต 
9 ชินราช 1212 30 นางสาวภัทรินทร  สังขทอง นางสาวสุธาพร  วงศตัว 
10 ชินราช 1303 30 นางปาริชาติ  สิทธิ นางรัตนา  ดวงทอง 
11 ชินราช 1304 30 นางศจีลักษณ  พงศสุภา นางสุรินทร มีบางซื่อ 
12 ชินราช 1305 30 นางนุศรา  จันทรสละ นายสวัสดิ์  วงศสอน 
13 ชินราช 1306 30 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางพเยาว  ภูเกิด   
14 ชินราช 1307 30 นางวิไลพร  เดชมัด นางสุดาภรณ  โกมลสิงห 
15 ชินราช 1308 30 นางวิกัญญา  วรยศ นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร 
16 ชินราช 1309 30 นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค นางพัชรินทร  สุขขวัญ 
17 ชินราช 1310 30 นางสุรีย  ศิริรัตน นางนารีรัตน  บูรณทอง 
18 ชินราช 1311 30 นางอโณฌา  บุญโสภา นางสาวอุษณีย  เสือจันทร 
19 ชินราช 1312 30 นายพิทักษ  โพธิ์ทอง นายสุพิชชา  สิทธิโสภณ 
20 ชินราช 1313 30 นายชาติ  ถาวร นายสุเทพ  ทองอํ่า 
21 ชินราช 1403 30 นางปฐมาพร  แสงอาทิตย นางสาวนันทนี  พิทกัษภควิวฒัน 
22 ชินราช 1404 30 นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางปาริชาติ  แสนสมบัติ 
23 ชินราช 1405 30 นายณรงค  จันทุดม นายทวีศักดิ์  เปยมทัพ 
24 ชินราช 1406 30 นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นางศิริพร  ชัยชมภู 
25 ชินราช 1407 30 นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสําอางค นายนิรวิทย  นกพ่ึง 
26 ชินราช 1408 30 นางชลปรียา  สวนทว ี นางสาวจารุวรรณ เกษสุวรรณ 
27 ชินราช 1409 30 นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม นางพรพิมล  วุนกลัด 
28 ชินราช 1410 30 นางสาวเอมอร  เหมือนจันทร นางสาวอัจจิมา  เมืองชื่น 
29 ชินราช 1411 30 นางวิไลลักษณ  คําทา นางสาวณิชา  ราตรี 
30 ชินราช 1412 30 นางพรพิมล  มุกสุวรรณ นางพันธศิริ  เสนีวงศ ณ อยุธยา 
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  หอง
สอบท่ี 

อาคาร หองสอบ 
จํานวน 
(คน) 

กรรมการกํากับหองสอบ 
หัวหนาหองสอบ เจาหนาที่คุมสอบ 

31 ศรีศาสดา 3301 30 นายวัชระ  สืบคํา นางดาวณี  ทองดอนเสียง 
32 ศรีศาสดา 3302 30 นางสิริภัค  วงศสิริเศรษฐ นางจันทรจิรา  สีแวน 
33 ศรีศาสดา 3303 30 นางนพรัตน  มั่นยุติธรรม นางวริศรา สงสําเภา 
34 ศรีศาสดา 3304 30 นายวันชัย  พินิจ นางมนัสนันท  อํ่าพูล 
35 ศรีศาสดา 3305 30 นางชลธิชา  วรภ ู นางจิรภา  อ้ิมทับ 
36 ศรีศาสดา 3306 30 นางผกากรอง  พินิจ นายวรพงษ  วรภู 
37 ศรีศาสดา 3403 30 นางสาวชินานาง  วงศหิรัญ นางสาวภัทรวดี  วัดทอง 
38 ศรีศาสดา 3404 30 นางนงนุช  วิริยานุกูล นายปยะพงค  ไชยแวนตา 
39 ศรีศาสดา 3405 30 นางสินีนาฏ  คชนิล นางฉัตรา  พุมมูล 
40 ศรีศาสดา 3406 30 นายสมนึก  เกิดเนตร นางผกาทิพย  สรอยมุก 
41 ศรีศาสดา 3407 30 นางพยอม  คุมฉาย นางศรีวัฒนา  เจริญกลุ 
42 ศรีศาสดา 3501 30 นางสาวมณี  แซทอ นางนันทิยา  ประมาณ 
43 ศรีศาสดา 3502 30 นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง นางสาววรนุช  หลวงจันทร 
44 ศรีศาสดา 3503 30 นางจิณหญภัค  ประเสิรฐศักด์ิ นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ 
45 ศรีศาสดา 3504 30 นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางสาวนิตยา  ทองทา 
46 ศรีศาสดา 3505 30 นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา นายอิสรานุวัธน  เมธาธีรชนกุล 
47 ศรีศาสดา 3506 30 นายวรวิทย  ไชยมิ่ง   นางนงลักษณ  พรหมหิตร 
48 ศรีศาสดา 3507 30 นายนิกร  พันธรุณ นางสาวกานตพิชชา  จูชาวนา 

 

 11. กรรมการฝายจัดสนามสอบและสวัสดิการ มีหนาที่  
               1.  ติดเอกสารเกี่ยวกับการสอบตางๆ  เชน  ผังหองสอบ  ผังที่นั่งสอบ  หมายเลขหองสอบ 
และเอกสารที่เกี่ยวของ 

    2.  จัดโตะที่นั่งสอบในหองสอบหองละ  30  ที่นั่ง  รวม  48  หองสอบ ตามรายละเอียดที่กําหนด 
และติดบัตรที่โตะใหเปนไปตามผังที่นั่งสอบ 

    3.  จัดสถานที่ปฏิบัติงานสําหรับกองกลางที่หองโสตทัศนศึกษา 
              4.  เก็บปายประกาศ  ผังสนามสอบ  ผังที่นั่งสอบ  และหมายเลขหองสอบหลังสอบเสร็จ  
ประกอบดวย 
         1. วาท่ี ร.ต.นิทัศน   คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ   
         2. นายประเมิน    คงปาน  ลูกจางชั่วคราว 
         3. นายคุณกร   สนองวงศ ลูกจางชั่วคราว 
        4. นายนิคห  กลิ่นจันทร ลูกจางชั่วคราว 
         5. นายวิศรุต  บุญศิริ  ลูกจางชั่วคราว 
  6. นายทศภรณ  แจมเที่ยงตรง ลูกจางชั่วคราว 
  7. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ     ลูกจางชั่วคราว 
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         8. นางสํารวย  แกวกล่ํา  ลูกจางชั่วคราว 
         9. นางศรีนวล  กระเซ็น  ลูกจางชั่วคราว 
         10. นางสังเวียน  จุจํานงค  ลูกจางชั่วคราว 
         11. นางปราณี  เกตุนิล  ลูกจางชั่วคราว 
         12.  นางวลัยพร  โทนแจง  ลูกจางชั่วคราว 
             

 12. กรรมการฝายรักษาความปลอดภัย และจราจร มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอย และดูแลระบบ
การจราจร ในวันดําเนินการสอบใหเปนที่เรียบรอย ประกอบดวย 
       1. นายเกรียงไกร  พิชัยพันธ ลูกจางชั่วคราว 
        2. นายตะวัน  หลออินทร ลูกจางชั่วคราว  
                3. นายประทีป  กันพัน  ลูกจางชั่วคราว     
                4. นายสมเกียรติ           ถาวร  ลูกจางชั่วคราว  
                5. นายปญญา  ลาภสมทบ ลูกจางชั่วคราว 
 

     ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด เพ่ือใหการดําเนินการสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย และเกิดผลดีตอทางราชการ 

 
    

   สั่ง  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
       (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


