
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหม่ิน 
ที ่ ๐๑๒  /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
***************************************************************************** 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ก าหนดการสอบปลาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วันที่  ๒๔ - ๒๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ และ   
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในวันที่  ๕ – ๗  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗   

 เพ่ือให้การด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
โปร่งใส จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ดังนี้  
 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  

 ๑.๑  นางอนุรักษ์  บุตรสาร        ประธาน 
 ๑.๒  ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว       รองประธาน 
 ๑.๓  นางศุภณัฐชญา    บุตรบุญ        กรรมการ 
 ๑.๔  นายกิตติพัฒน์    พินิจสุวรรณ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา พิจารณาและแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการด าเนินการสอบ ภาคเรียนที่ ๒    

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๒.  คณะกรรมการด าเนินการกลาง   

  ๒.๑  ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว    ประธาน 
  ๒.๒  นางสาวปรียพร มุกดา     รองประธาน 
  ๒.๓  นางสาววจิิตรา    สมใจ     กรรมการ 
  ๒.๔  นายภัทรพล    โยนิจ     กรรมการ 
  ๒.๕  นายธีรวัฒน์    แสนศิริ     กรรมการ 
  ๒.๖  นางสาวราตรี    สุนทร     กรรมการ  
  ๒.๗  นางศุภณัฐชญา    บุตรบุญ     กรรมการ   
  ๒.๘  นายกิตติพัฒน์    พินิจสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดท าตารางสอบ รวบรวม – จ่ายข้อสอบและอุปกรณ์การสอบจัดท าบัญชีรับ - ส่งข้อสอบ เอกสาร       
ในการด าเนินการสอบ ควบคุมเวลาสอบ ตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบและกระดาษค าตอบทุกรายวิชา/ทุกระดับ 
เกบ็รักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัย 
 
 
 

๓.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ   
 ๓.๑  ครูผู้สอนประจ าวิชา   

มีหน้าที่  เป็นผู้ออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ที่แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท าตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗  ฝั่งหมิ่น  รับผิดชอบในการพิมพ์ข้อสอบและรวบรวมข้อสอบที่ พิมพ์เสร็จแล้ว      
ส่งงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา เพ่ือตรวจความถูกต้องและความเรียบร้อย ก่อนน าส่งหัวหน้าวิชาการ      



ภายในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  และบรรจุข้อสอบเข้าซองให้เรียบร้อย  และน าส่งคณะกรรมการกลาง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ส่งภายในวันที่ ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕  ส่งภายใน
วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

๔.  คณะกรรมการอัดส าเนาข้อสอบ   
  ๔.๑  ว่าที่ร้อยตรีหญิงภวรัญชน์   เงาแก้ว    ประธาน 
  ๔.๒  นางสาวปรียพร มุกดา     รองประธาน 
  ๔.๓  นางสาววจิิตรา    สมใจ     กรรมการ 
  ๔.๔  นางศุภณัฐชญา    บุตรบุญ     กรรมการ 
  ๔.๕  นายธีรวัฒน์    แสนศิริ     กรรมการ 
  ๔.๖  นางสาวราตรี    สุนทร     กรรมการ  
  ๔.๗  นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์    กรรมการ 
  ๔.๘  นายภัทรพล    โยนิจ     กรรมการ 
  ๔.๙  นายกิตติพัฒน์    พินิจสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ในการควบคุมและด าเนินการอัดส าเนาข้อสอบให้เพียงพอ และส่งมอบให้ครูผู้สอนในแต่ละวิชา  เพ่ือบรรจุ
ข้อสอบเข้าซองทันตามก าหนดเวลาการบรรจุข้อสอบเข้าซอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ส่งคืนภายในวันที่ ๑๙  
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  -  ๕  ส่งคืนภายในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

๕.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ     
 ๕.๑  ครูผู้สอนในแต่ละวิชา   

มีหน้าที ่ เบิกกระดาษค าตอบที่สอบแล้วจากคณะกรรมการกลาง ไปตรวจและกรอกคะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  -  ๕  ตั้งแต่วันที่  ๕ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป  และ  ส่ง  ปพ.๕  ฉบับสมบูรณ์  ภายในวันที่  ๑๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

๖.  คณะกรรมการจัดเตรียมห้องสอบ   
  ๖.๑  นายศิวาพร  เกษแก้ว     ประธาน 
  ๖.๒  ครูประจ าชั้นทุกคน      กรรมการ 
  ๖.๓  นักการภารโรงและแม่บ้าน     กรรมการ 
มีหน้าที ่ จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้เพียงพอ  ท าความสะอาดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสม  และจัดตามแผนผังห้อง
สอบใหเ้รียบร้อยก่อนสอบ  ๑   
 

๗.  คณะกรรมการน าจ่ายข้อสอบ   
  ๗.๑  นายภัทรพล    โยนิจ     ประธาน 
  ๗.๒  นายธีรวัฒน์    แสนศิริ     กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวราตรี    สุนทร     กรรมการ 
มีหน้าที ่ รับข้อสอบจากห้องทะเบียนและวัดผล  ไปให้กรรมการก ากับห้องสอบ  โดยภาคเช้า  รับข้อสอบเวลา  
๐๘.๕๕ น.  และ  ภาคบ่าย  รับข้อสอบเวลา  ๑๒.๕๕ น.   
 

๘.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   
 ๘.๑  วันที่  ๒๔ – ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

  ๑.  นางสาวสุปราณี    สงวนรัษฎ์   กรรมการ 



   ๒.  นายไพฑูรย์    แสนบัวหลวง   กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
   ๓.  นางสาวสวุิสาข์ จันทพิมพ์   กรรมการ 
   ๔.  นายศิวณัฐ ศรเจียงค า    กรรมการ 

๘.๒  วันที่  ๕ – ๗ มีตาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
   ๕.  นางสาวพรรณทิพา   มูลมวล    กรรมการ 
   ๖.  Miss Janice B. Lunzaga    กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
   ๗.  นางวาสนา     หาญจริง    กรรมการ 
   ๘.  Mrs.Marilou M. Manalang    กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๓ 
   ๙.  นางจิรารักษ์    ตุลาชม    กรรมการ 
   ๑๐.  Miss Sherryl M.s Buiza    กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
   ๑๑.  นางสาวจิราภรณ์   สืบสาย    กรรมการ 
   ๑๒.  นายธีรวัฒน์    แสนศิริ    กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
   ๑๓.  นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสดิ์   กรรมการ 
   ๑๔.  นายภัทรภณ    ดวงภู    กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๓ 
   ๑๕.  นางสาวเจนจิรา    ปวงค า    กรรมการ 
   ๑๖.  นางสาวภัทรติกานต์   อางี่    กรรมการ 
  
 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
   ๑๗.  นางสาวปรียพร มุกดา     กรรมการ 
   ๑๘.  นางสาวพรรณทิพา มูลมวล     กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
   ๑๙.  นางสาววจิิตรา    สมใจ     กรรมการ 
   ๒๐.  นางศุภณัฐชญา    บุตรบุญ     กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
   ๒๑.  นายศิวาพร    เกษแก้ว    กรรมการ 
   ๒๒.  นางสาวนัฑพร    ปิยะทัต     กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
   ๒๓.  นายกิตติพัฒน์    พินิจสุวรรณ    กรรมการ 
   ๒๔.  นางสาววชิราพร ผารินทร์     กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
   ๒๕.  นายธนัตถ์นินทร์   แสนอาทิตย์    กรรมการ 
   ๒๖.  นายยศกร    มีสุข     กรรมการ 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
   ๒๗.  นางศิริรัตน์    อินต๊ะชัย    กรรมการ 



   ๒๘.  นายภัทรพล    โยนิจ     กรรมการ 
มีหน้าที ่ แสดงแผนผังที่นั่งสอบห้องท่ีรับผิดชอบ ควบคุมห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับห้องสอบ  ก ากับห้องสอบให้เป็นไปตามเวลาของตารางสอบที่โรงเรียนก าหนด        
เย็บกระดาษค าตอบโดยเรียงตามล าดับเลขที่ (ให้แทรกกระดาษค าตอบเปล่าแทนที่เลขที่ขาดสอบ) ลงลายมือชื่อ   
ในกระดาษปะหน้าข้อสอบ  ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบที่เย็บเข้าปึกแล้วให้แก่คณะกรรมการกลาง  โดยภาคเช้า 
ให้ส่งภายในเวลา  ๑๒.๑๐ น. และ ภาคบ่าย ให้ส่งภายในเวลา  ๑๕.๕๐ น.   

 ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
 

 (นางอนุรักษ์  บุตรสาร) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๖  นครเชียงราย รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล  ๗  ฝั่งหมิ่น 


