
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  242/2561 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2561 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 
………………………………………………………… 

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   จังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดใหมีการดําเนินการสอบกลางภาค  
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2561  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6   โดยกําหนดการสอบดังนี้ 
 

ระดับช้ัน กําหนดการสอบวันที่/เดือน/ป 
ม.1, ม.2 และ ม.3 17, 19 กรกฎาคม  2561 
ม.4, ม.5 และ ม.6 16, 18, 20 กรกฎาคม  2561 

 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2561 
ของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ    มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษาในการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียน 

ที่  1  ปการศึกษา  2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  และกํากับติดตามการสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการการสอบ  ประกอบดวย 

1.1  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาววิไล  ออนตานา       รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

   1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.4  วาที่ พ.ต.บุญญฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ 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.  คณะกรรมการฝายดําเนินการออกขอสอบ     มีหนาที ่  
     1.  ดําเนินการออกขอสอบรายวิชาตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนดสอดคลองตามตัวชี้วัด  ผลการ 

เรียนรู  และสงตนฉบับขอสอบใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจทานพรอมลงชื่อกํากับทุกหนา   
      2.  ขอสอบแตละรายวิชามีทั้งขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัยในสัดสวน 30% ของการสอบแตละ
คร้ัง   

     3.  ขอสอบที่ตรวจดวยเครื่องเปนขอสอบปรนัยไมนอยกวา  30  ขอขึน้ไป  จํานวนขอสอบแตละ 
รายวิชาตองออกใหเหมาะสมกับเวลาท่ีขอใชในการสอบ  และครูประจําวิชาตองไปชี้แจงเนนย้ําการระบาย
กระดาษคําตอบใหถูกตอง โดยเฉพาะเลขประจําตัวนักเรียน  การระบายตองระบายใหเต็มวงและจะตองไมเขียน
ล้ําเขาไปในกรอบพ้ืนที่การระบายคําตอบ 
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     2.  นําตนฉบับขอสอบสงกับเจาหนาท่ีงานวัดผลประเมินผล (ไมใหวางทิ้งไวโดยไมมีผูรับปองกัน
ขอสอบร่ัวไหล)   โดยสงระหวางวันท่ี   9  - 13  กรกฎาคม  2561 

     3.  รายวิชาที่ตรวจขอสอบดวยเคร่ือง  ใหครูประจําวิชาสงเฉลยกอนสอบอยางนอย 1 วัน   
        4.  กลุมสาระการเรียนรูเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบอยางนอย  1  ป           
ประกอบดวย 
  2.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     ประธานกรรมการ 
  2.2  ครูผูสอนรายวิชาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
  2.3  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู              กรรมการและเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนาและบรรจุขอสอบ  มีหนาที่   
               1.  ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 
               2.  ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบ วันที่  9 - 13 กรกฎาคม  2561  

    3.  ดําเนินการบรรจุขอสอบใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนที่เขาสอบที่หองวิชาการ พรอมมี
ขอสอบสํารองไวใชสอบเมื่อมีขอสอบไมเพียงพอในการสอบ  โดยบรรจุขอสอบดังนี้  ระดบัช้ัน ม.1 – ม.3  
ใชถุงผาสีสม   ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ใชถุงผาสีเขียว                                                                   
ประกอบดวย 

      3.1  นางกาญจนา     จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      3.2  นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 
      3.4  ครูผูสอนทุกรายวิชา      กรรมการ 
      3.5  นายสมเกียรต ิ  ถาวร  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
      3.6  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
      3.7  นางสาวปรางคทราย   อุดดวง  ครู   กรรมการ  
      3.8  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง (ประจําหองวิชาการ)  มีหนาที่ 
    1. จายขอสอบ  กระดาษคําตอบ  อุปกรณการสอบแกกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบประจํา 

อาคาร  ภาคเชาเวลา  08.00 น.  และภาคบายเวลา  12.30  น. 
       2. รับขอสอบ  กระดาษคําตอบ  จากกรรมการกองกลางประจําอาคาร   
       3. จายกระดาษคําตอบใหกับครูประจําวิชาไปดําเนินการตรวจ    

ประกอบดวย 
  4.1. นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

4.2 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
       4.3 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  4.4 นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
  4.5 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 4.6 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
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   5.  คณะกรรมการตรวจขอสอบดวยเคร่ืองตรวจขอสอบ  มีหนาที่  อํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชาท่ีตองการตรวจดวยเคร่ืองตรวจขอสอบ 

        5.1 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ    
        5.2 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
        5.3 นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
 5.4 นางสาวธัญญกมน โพธิ์พันธ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
 5.5 นางสาวปทมา ศรีอินทร นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

                   5.6 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการฝายดําเนินการประจําอาคาร  มีหนาที่ 
               1.  จายอุปกรณการสอบตามหองสอบตาง ๆ  และจายขอสอบกอนสอบวิชานั้น  ๆ  15  นาที 
               2.  รับขอสอบ – กระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับการสอบหลังหมดเวลาในการสอบ 
แตละรายวิชา  พรอมตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย 
               3.  รวบรวม  กระดาษคําตอบ  พรอมใบรับ – สงขอสอบ  และบันทึกรายงานการคุมสอบ 
สงกรรมการกองกลางหลังสิ้นสุดการสอบในภาคเชาภายในเวลา  12.30 น. และภาคบายภายในเวลา  16.30 น.  
ของแตละวัน (หองวัดผลประเมินผล) 
               4. นําขอสอบท่ีสอบแตรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบออกจากถุงขอสอบสีสมและสีเขียว แลวใชเชือก
ฟางมัดขอสอบแตละรายวิชา  เพ่ือจัดสงกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชาน้ัน ๆ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยของ
แตละวัน 
      5. นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียวสงคืนหองวัดผลตามจํานวนที่รับในแตละวันโดยใหคณะกรรมการ
ฝายดําเนินการรับขอสอบจากหองกองกลาง เปนผูนําสง 
               6. กรณีพบปญหาเก่ียวกับการดําเนินการสอบในสวนท่ีรับผิดชอบ  ใหดําเนินการแกไขในขั้นตน   
แลวแจงคณะกรรมการกองกลางทราบ  เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป    ประกอบดวย        

       กองกลางประจําหองพักครสูังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช ชั้น 2  หอง 1204 – 1212 
  1. นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  3. นางสาวนงนุช  จันทวาศ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

                 กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย รับผิดชอบดําเนินการสอบ  อาคารชินราช  ชั้น  3    
หอง 1303 – 1313 
  1. นางสาวแววมยุรา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
         2. นางรุงรวี  อภิชาตธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวอาภาพร คีรีวัน  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   

        กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.1  รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช  ชัน้  4  หอง 1403 -1412 
  1. นางสุภาพ    อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   
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        กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ชั้น  3  หอง 3301 – 3307 
                  1. นางจินดา    คันธัพ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวอิสริยาภรณ  พ่ึงจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ  

                กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร 2  รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  ชั้น  4  
หอง 3403 - 3407 
                   1. นางสาวสาคร     อยูนุย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2. นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  3. นางสาวศิริลักษณ ทองรอด  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

        กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  ช้ัน  5  
หอง 3501 - 3506 
                 1. นางสุรีรัตน  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. วาท่ี ร.ต. นิทัศน    คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  3. นายสหชัย  สะสมทรัพย นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   

   7.  คณะกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบจากกองกลาง(หองวิชาการ)  มีหนาที่ 
       1.  รับขอสอบและอุปกรณการสอบจากกองกลางหองวิชาการ  ไปสงหองจาย – รับขอสอบ 
ประจําอาคาร ภาคเชาเวลา  08.00 น.  และภาคบายเวลา  12.30 น.ของแตละวัน 
       2.  นําขอสอบแตละรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบนําสงตามกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น  ๆ  
เมื่อสิ้นสุดการสอบในแตละวัน 
       3.   นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียว สงคืนหองวัดผลตามจํานวนที่รับในแตละวัน 
          กองกลางประจําหองพักครสูังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารชินราช  ชั้น 1 
  1. นายวีรวัฒน   อ่ิมเกิด  ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นางสังเวียน  จุจํานง  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  3. นางสาวนงนุช  จันทวาศ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
         กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย อาคารชินราช  ช้ัน 2 
  1. นายนิคห  ชัยเลิศ  ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นายวิษณ ุ  ทิศวงศ   นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นางสาวอิสริยาภรณ  พ่ึงจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

         กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ม.1 อาคารชินราช  ช้ัน 4 
  1. นายประเมิน  คงปาน  ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นางวลัยพร  โทนแจง  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นางสาวเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

         กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ อาคารศรีศาสดาชั้น 3 
  1. นายคุณกร  สนองวงศ ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นายวิศรุต  บุญศิริ    นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นางสาวศิริลักษณ ทองรอด  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    
 



5 
 

         กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร  2 อาคารศรีศาสดาชั้น 4   
  1. นายทศภรณ  แจมเที่ยงตรง ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นางสํารวย    แกวกล่ํา  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  3. นางสาวอาภาพร คีรีวัน   นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

         กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร  อาคารศรีศาสดาชั้น 5 
  1. นายวิศรุต  บุญศิริ  ลูกจางชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นางปราณี  เกตุนิล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นายสหชัย  สะสมทรัพย นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

 8.  คณะกรรมการฝายดําเนินการจัดหองสอบ  มีหนาที่ 
      1.  ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดหองสอบในหองที่รับผิดชอบ 
      2.  นักเรียนจัดโตะ เกาอ้ี  ในหองเรียนของตนเองใหครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  ในเวลา 
หลังเลิกเรียนของวิชาสุดทาย โดย ม.1 –ม.6  จัดโตะ  เกาอี ้ วันศุกรที่  13  กรกฎาคม  2561 
               3.  นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีพรอมที่จะใชดําเนินการและจัดเก็บ 
สถานท่ีสอบใหเรียบรอยพรอมที่จะใชดําเนินการสอนตอไปเม่ือสิ้นสุดการสอบ   ประกอบดวย 

8.1  นางสุดาภรณ      ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
8.2  วาที่ ร.ต. นิทัศน   คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8.3  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
8.4  นักเรียนทุกคน      กรรมการ 
8.5  นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 

9.  คณะกรรมการฝายกํากับหองสอบ  มีหนาที่ 
               1. กํากับ – ดูแล การสอบของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบการสอบไมอนุญาตใหนักเรียนออกจาก
หองสอบกอนหมดเวลาสอบ 10 นาที     
               2. กรณีท่ีนักเรียนขาดสอบ ใหครูผูคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบตามจํานวน 
ผูขาดสอบ  แลวรวบรวมนํามาสงท่ีหองวัดผล    

     3. เก็บรวบรวมขอสอบ กระดาษคําตอบ  และเย็บรวมกระดาษคําตอบโดยจัดเรียงตามเลขที่ 
ใหเรียบรอยและครบตามจํานวนนักเรียน  สวนกระดาษคําตอบท่ีตรวจดวยเคร่ืองไมตองเย็บใหใสถุงที่เตรียมให 

     4. สงขอสอบและกระดาษคําตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแตละรายวิชาที่หองกองกลาง 
ประจําอาคาร 

    5. กํากับ – ดูแล นักเรียนในหองท่ีปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบ  ทําความสะอาดหองสอบ 
ใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  

หองที่ 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

17 กรกฎาคม  2561 19  กรกฎาคม  2561 

1303 ม.1.1 เลขที่ 1 - 37 (37 คน) 
นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์     นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์     
นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 

 

1304 ม.1.2 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางสินีนาฏ     คชนิล นางสินีนาฏ     คชนิล 
นางสาวศศิวิมล  มวงทิม นางสาวศศิวิมล  มวงทิม 

 

1305 ม.1.3 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร 
นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ 

1306 ม.1.4 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ 
นายชัยรัตน  อํ่าพูล   นายชัยรัตน  อํ่าพูล   

1307 ม.1.5 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นายชาติ   ถาวร นายชาติ   ถาวร 
นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน 

1308 ม.1.6 เลขที่ 1 - 39 (39 คน) 
นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร 
นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง 

 

1309 ม.1.7 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นายไพบูลย   อมรประภา     นายไพบูลย   อมรประภา     
นางสาวพิมพพิชชา  พุมนอก นางสาวพิมพพิชชา  พุมนอก 

1310 ม.1.8 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางศจีลักษณ  พงศสุภา นางศจีลักษณ  พงศสุภา 
นางสาวปยพร  ผิวสุพรรณ นางสาวปยพร  ผิวสุพรรณ 

1311 ม.1.9 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางลักษณา  เยาวสังข นางลักษณา  เยาวสังข 
นางสาวศิริรัตน  มูลติด นางสาวศิริรัตน  มูลติด 

1312 ม.1.10 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางดวงเดือน  กิติประสาท นางดวงเดือน  กิติประสาท 
นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร นางสาวพิชชาภัค  กันอินทร 

 

1313 ม.1.11 เลขที่ 1 - 40 (40 คน) 
นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางกมลสรวง  คนเฉียบ 
นางสาวอัฐอรวี  อ่ําบางกระทุม นางสาวอัฐอรวี  อ่ําบางกระทุม 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2      

หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

17 กรกฎาคม  2561 19  กรกฎาคม  2561 
1204 ม. 2.1  เลขที่ 1–34 (34 คน) นางวิไลลักษณ  งานสลุง นางสุรยี  ศิริรัตน 
1205 ม. 2.2  เลขที่ 1–25 (25 คน) นางนงคราญ  เอี่ยมบาง นางนงคราญ  เอี่ยมบาง 
1206 ม. 2.2  เลขที่ 26-50 (25 คน) นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย 
1207 ม. 2.3  เลขที่ 1–25 (25 คน) นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง 
1208 ม. 2.3 เลขท่ี 25–50 (25 คน) นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ 
1209 ม. 2.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสาวภัทรินทร  สังขทอง นางสาวภัทรินทร  สังขทอง 
1210 ม. 2.4 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางดวงเดือน  เรงเจริญ นางดวงเดือน  เรงเจริญ 
1211 ม. 2.5 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล 
1212 ม. 2.5 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวจิดาภา  วงษจันนา นางสาวจิดาภา  วงษจันนา 
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หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

17 กรกฎาคม  2561 19  กรกฎาคม  2561 
1403 ม. 2.6 เลขท่ี 1–24 ( 24 คน ) นางจารุวรรณ    เดชคุม นางจารุวรรณ    เดชคุม 
1404 ม. 2.6 เลขท่ี 25–48 (24 คน) นายพันธวัฒน  ศิลารักษ นายพันธวัฒน  ศิลารักษ 
1405 ม. 2.7 เลขท่ี 1-25 ( 25 คน ) นางพนัชกร  มีศาสตร นางพนัชกร  มีศาสตร 
1406 ม. 2.7 เลขท่ี 26–49 (24 คน) นางสาวกรรณิการ  บัวทุม นางสาวกรรณิการ  บัวทุม 
1407 ม. 2.8 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายอัคคเดช  เผือกทอง นายอัคคเดช  เผือกทอง 
1408 ม. 2.8 เลขท่ี 25–50 (25 คน) นายณรงค   จันทุดม นายณรงค   จันทุดม 
1409 ม. 2.9 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน 
1410 ม. 2.9 เลขท่ี 25–48 (24 คน) นายสิทธิชัย  สิงหเทพ นายสิทธิชัย  สิงหเทพ 
1411 ม. 2.10 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายวรวิทย   ไชยมิ่ง นายวรวิทย   ไชยม่ิง 
1412 ม.2.10 เลขท่ี 26–50(25 คน) นางสาวบุษกร  พรหมศรี นางสาวบุษกร  พรหมศรี 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

17 กรกฎาคม  2561 19  กรกฎาคม  2561 
3301 ม. 3.1 เลขท่ี 1–33 (33 คน) นายธีรพงษ  นวลดอน นายธีรพงษ  นวลดอน 
3302 ม. 3.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางสาวมณี  แซทอ นางสาวมณี  แซทอ 
3303 ม. 3.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม 
3304 ม. 3.3 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต 
3305 ม. 3.3 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นายสงบ  ดษุฎีธัญกุล นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
3306 ม. 3.4 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางชลธิชา  วรภู นางชลธิชา  วรภู 
3403 ม. 3.4 เลขท่ี 26-50 (25 คน) นางวาสนา  ประวันนา นางวาสนา  ประวันนา 
3404 ม. 3.5 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางนุศรา  จันทรสละ นางนุศรา  จันทรสละ 
3405 ม. 3.5 เลขท่ี 25–48 (24คน) นางสาวปรารถนา  หอมลา นางสาวปรารถนา  หอมลา 
3406 ม. 3.6 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางจุฑาทิพย      ยงพาณิชย นางจุฑาทิพย      ยงพาณิชย 
3407 ม. 3.6 เลขท่ี 25-47 (23คน) นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร 
3501 ม. 3.7 เลขท่ี 1–42 (42 คน) นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา 
3502 ม. 3.8 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายธาราธร  สุขะอาคม นายธาราธร  สุขะอาคม 
3503 ม. 3.8 เลขท่ี 25-47 (23 คน) นางสุรภา  จันทรเปลง นางสุรภา  จันทรเปลง 
3504 ม. 3.9 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางบุษราภรณ   บุญวังแร นางบุษราภรณ   บุญวังแร 
3505 ม. 3.9 เลขท่ี 23-44 (22 คน) นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู 
3506 ม. 3.10 เลขที่ 1–23 (23 คน) นางธิติมา  รสดี นางธิติมา  รสดี 
3507 ม. 3.10 เลขที่ 24-46 (23คน) นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   

หองที่ 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

16 กรกฎาคม  2561 18  กรกฎาคม  2561 20 กรกฎาคม  2561 
3302 ม. 4.1 เลขที่ 1–36 (36 คน) นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย 

3303 ม. 4.2 เลขที่ 1–40 (40 คน) 
นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย 
นางดารารัตน   มะอิ นางดารารัตน   มะอิ นางดารารัตน   มะอิ 

3304 ม. 4.3 เลขที่ 1–39 (39 คน) 
นางชลปรียา  สวนทว ี นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี 
นางกาญจนา   จันทรสุคนธ นางกาญจนา   จันทรสุคนธ นางกาญจนา   จันทรสุคนธ 

3305 ม. 4.4 เลขที่ 1–40 (40 คน) 
นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ 
นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม 

3306 ม. 4.5 เลขที่ 1–40 (40 คน) 
นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ 

นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5       

หองที่ 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ 

16 กรกฎาคม  2561 18  กรกฎาคม  2561 20 กรกฎาคม  2561 
1204 ม. 5.1 เลขที่ 1–30 (30 คน) นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ 
1205 ม. 5.2 เลขที่ 1–24 (24คน) นางนาตฤดี สขุสินธารานนท นางนาตฤดี สขุสินธารานนท นางนาตฤดี สขุสินธารานนท 

1206 ม. 5.2 เลขที่ 25-48 (24 คน) นางสมจิต     ทองเมือง นางสมจิต     ทองเมือง นางสมจิต     ทองเมือง 
1207 ม. 5.3 เลขที่ 1–24 (24 คน) นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน 
1208 ม. 5.3 เลขที่ 25-47 (23 คน) นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน นายสุรสิทธิ์  คมัภีรทัศน นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน 
1209 ม. 5.4 เลขที่ 1–41 (41 คน) นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ 
1210 ม. 5.5 เลขที่ 1–33 (33 คน) นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล 
1211 ม. 5.6 เลขที่ 1–24 (24 คน) นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

หองที่ 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ 

16 กรกฎาคม  2561 18  กรกฎาคม  2561 20 กรกฎาคม  2561 
1404 ม. 6.1 เลขที่ 1–28 (28 คน) นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอางค นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสําอางค นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอางค 

1405 ม. 6.2 เลขที่ 1–24 (24 คน) นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง 

1406 ม. 6.2 เลขที่ 25-48 (24 คน) นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห 

1407 ม. 6.3 เลขที่ 1–23 (23 คน) นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย 

1408 ม. 6.3 เลขที่ 24-46 (23 คน) นางสาวรัตนากร  โพธ์ิดง นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง 
 

1409 ม. 6.4 เลขที่ 1–40 (40 คน) 
นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล 
นางสาวธนิฐตา  ลขิสิทธิ์พันธุ นางสาวธนิฐตา  ลขิสิทธิ์พันธุ นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ 

1410 ม. 6.5 เลขที่ 1–40 (40 คน) 
นายอดิเทพ   กรีแสง นายอดิเทพ   กรีแสง นายอดิเทพ   กรีแสง 
นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักดิ์ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักดิ์ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักด์ิ 

1411 ม. 6.6 เลขที่ 1–19 (19 คน) นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 
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กรรมการกํากับหองสอบสํารอง  มีหนาท่ี  ปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการฝายกํากับหองสอบท่ีไมสามารถ   
                                                    ปฏิบัติหนาที่ได  ประกอบดวย 
 

ลําดับที่ 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ  (  สํารอง  ) 

16  กรกฎาคม  2561 17 กรกฎาคม  2561 18  กรกฎาคม  2561 
1 นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ นายสมนึก  ใยศิลป นางสาวยุพิน  คงคอน 
2 นางสาวยุพิน  คงคอน นางอําพร  สินมา นางดวงพร  เพ็ชรบัว 
3 นางดวงพร  เพ็ชรบัว นางสมศรี  แซเลา นายไพโรจน  สิริพัฒนา 
4 นายไพโรจน  สิริพัฒนา นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายพิทักษ  โพธิ์ทอง 

  

ลําดับท่ี 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ  (  สํารอง  ) 

19  กรกฎาคม  2561 20 กรกฎาคม  2561  
1 นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายสันติพร  ภูพงษ  
2 นายสันติพร  ภูพงษ นางอําพร  สินมา  
3 นายพิทักษ  โพธิ์ทอง นายสมนึก  ใยศิลป  

 
10.  กรรมการประชาสัมพันธ  มีหนาที่    

              1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการสอบใหนักเรียนและผูเก่ียวของทราบ 
                2. ประกาศ กํากับเวลาการดําเนินการสอบตามตารางสอบที่กําหนด  ประกอบดวย 

         นางภารณี   เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 

           ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 
ของการดําเนินงานดวยด ี
    
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี   9  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
       (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 


