
 
 

ค าสั่ง โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหม่ิน 
ที่    ๐๔๖  /๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์(TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

-------------------------------------- 
  ด้วย โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นได้เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และจัดสอบประเมินเพ่ือกระตุ้น
บรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่
เน้นการอ่านและคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรวมทั้งเพ่ือให้ครูและโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลจากระบบ TEDET ที่สะดวกและเพียงพอสําหรับการเตรียมการสอน 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.๑ นางสาวพรพิศ   เทพปัญญา  ประธาน 
๑.๒ ว่าที่ร.ต.หญิงภวรัญชน ์ เงาแก้ว   รองประธาน 
 
มีหน้าที ่ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม 

โปร่งใส เป็นไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือดําเนินการสอบอย่างเคร่งครัด 
 

๒. คณะกรรมการกลาง 
๒.๑ นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  ประธาน 
๒.๒ นางสาวสุปราณ ี  สงวนรัษฏ์  รองประธาน 
๒.๓ นายธีรวฒัน์   แสนศิริ   กรรมการ 
๒.๓ นายณัฐวัตร   เดินแปง   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวราตร ี   สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้ามาติดต่อด้านต่าง ๆ จัดทําเอกสารประกอบการ

จัดสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสนามสอบและจัดส่งเอกสารการสอบกลับให้ สสวท. 
 

๓. คณะกรรมการรับสมัคร 
๓.๑ นายไพฑูรย์   แสนบัวหลวง  ประธาน 
๓.๒ นางสาวสุปราณ ี  สงวนรัษฏ์  รองประธาน 
๓.๓ นายธีรวฒัน์   แสนศิริ   กรรมการ 
๓.๔ นายณัฐวัตร   เดินแปง   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวราตร ี  สุนทร   กรรมการและเลขานุการ 



 
มีหน้าที ่ รับสมัครสอบ ตรวจสอบเอกสารการสมัคร ดําเนินการออกเลขรหัสเลขที่นั่งสอบบันทึกข้อมูล

นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ จัดทําประกาศห้องสอบและแผนผังทีน่ั่งสอบ 
 

๔. คณะกรรมการคุมสอบ 
ห้องสอบที่ ๑ ห้อง ป.๒/๑ 
 ๔.๑ นางจิรารักษ์   ตุลาชม   กรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวเจนจิรา  ปวงคํา   กรรมการ 
 
ห้องสอบที่ ๒ ห้อง ป.๒/๒ 

๔.๓ นางสาววิไลวรรณ  ด่านสวัสดิ์  กรรมการ 
๔.๔ นายภัทรภณ  ดวงภู   กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๓ ห้อง ป.๓/๑ 

๔.๕ นางสาวปรียพร  มุกดา   กรรมการ 
๔.๖ นางสาวดุจเดือน  แซ่เติ๋น   กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๔ ห้อง ป.๓/๒ 

๔.๗ นางศุภณัฐชญา  บุตรบุญ   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวกฤติญา  กิติมา   กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๕ ห้อง ป.๓/๓ 

๔.๙ นางสาวโสพิชชาญ์  สมใจ   กรรมการ 
๔.๑๐ นางเครือวัลย์  อุตมะโน   กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๖ ห้อง ป.๔/๑ 

๔.๑๑ นางสาวกนกพิชญ์  โนกุล   กรรมการ 
๔.๑๒นายธนัตถ์นินทร์  แสนอาทิตย์  กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๗ ห้อง ป.๔/๒ 

๔.๑๓ นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ  กรรมการ 
๔.๑๔ นายศิวาพร  เกษแก้ว   กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๘ ห้อง ป.๕/๑ 
๔.๑๕ นายยศกร   มีสุข   กรรมการ 
๔.๑๖นางศิริรัตน์   อินต๊ะชัย  กรรมการ 

 
ห้องสอบที่ ๙ ห้อง ป.๕/๒ 

๔.๑๗ นายเอกชัย  ชัยธนานันท์  กรรมการ 
๔.๑๘นางสาวสุวรรณา  ปัญญารัตน์  กรรมการ 

 



ห้องสอบที่ ๑๐ ห้อง ป.๖/๑ 
๔.๑๙ นางวาสนา  หาญจริง   กรรมการ 
๔.๒๐นางงามตา   บุญปั๋น   กรรมการ 

 
ห้องสอบที ่๑๑ ห้อง ป.๖/๒ 

๔.๒๑ นางสาวสวุิสาข์  จันทพิมพ์  กรรมการ 
๔.๒๒ นางสาวผกาวรรณ  คําปิว   กรรมการ 

 
มีหน้าที ่ รับ-ส่งซองข้อสอบและซองกระดาษคําตอบจากกรรมการกลาง ควบคุมและดําเนินการสอบ

ภายในห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามแนว
ปฏิบัติสําหรับกรรมการคุมสอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง 
๑๖.๐๐ น. 

 
๕. นักการภารโรงและแม่บ้าน 

๕.๑ นายศราวุธ   ช่างแต่ง   นักการภารโรง 
๕.๒ นางสังวาลย ์   แสงจันทร์  แม่บ้าน 
 
มีหน้าที ่ อํานวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องสอบ 

จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบให้เรียบร้อยก่อนดําเนินการสอบ 
 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ หากเกิดปัญหาหรือ
อุปสรรคให้รายงานต่อฝ่ายอํานวยการเพ่ือแก้ไขต่อไป 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

      (นางสาวพรพิศ เทพปัญญา) 
  ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น 


