
 
ค ำสั่ง โรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหม่ิน 

ที่ 006/25๖๒ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ 25๖๑ 

  
ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ก าหนดการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  

ปีการศึกษา 25๖๑ ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างวันท่ี              
๑,4-5 มีนาคม ๒๕๖๒ และในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างวันท่ี      
4-5 มีนาคม 2562    
 เพื่อให้การด าเนินการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา 25๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส  
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝ่ังหมิ่น จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการในการสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1.1. ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ประธาน 
1.2. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์ รองประธาน 
1.3. นางเครือวัลย์ อุตมะโน กรรมการ 
1.4. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา พิจารณาและประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา 25๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลำง 

2.1. นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์ ประธาน 
2.2. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ รองประธาน 
2.3. นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์ กรรมการ 
2.4. นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์ กรรมการ 
2.5. นายธนทรัพย ์ เฉียบแหลม กรรมการ 
2.6. นายก าพล ภูมิยิ่ง กรรมการ 
2.7. นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าตารางสอบ รวบรวม-จ่ายข้อสอบ  จัดท าบัญชีรับ-ส่งข้อสอบ เอกสารในการด าเนินการสอบ ควบคุมเวลา
สอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบและกระดาษค าตอบทุกรายวิชา/ทุกระดับ เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบของ
นักเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัย  

 
 
 
 



3. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ 
3.1. ครูผู้สอนประจ าวิชา 

มีหน้ำที่ ออกข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดท าข้อสอบและส่งให้กับ 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าส่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ภายในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ 25๖๒   

 
4. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ 

4.1. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ ประธาน 
4.2. นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล รองประธาน 
4.3. นายธนวัฒน ์ อมรศักดิ์ กรรมการ 
4.4. นางสาวเพ็ญพร   เพชรพรหม กรรมการ 
4.5. นางสาวอุทุมพร โพธิ์สันติ กรรมการ 
4.6. นางสาววรกรด   อาทรประชาชิต กรรมการ 
4.7. นางสาวศศิธร กองวัน กรรมการ 
4.8. นางสาววิไล แสงสุดสาย กรรมการ 
4.9. นางสาวนุชรา  สารใจ กรรมการ 
4.10. นางสาวพิมพิลาไล   อ าคา กรรมการ 
4.11. นายศิริมงคล อูปค า กรรมการ  
4.12. นายก าพล ภูมิยิ่ง กรรมการ 
4.13. นางสาววิจิตรา มิ่งมงคล กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ จัดเตรียมขอ้สอบทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ัน และบรรจุข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบเข้าซอง 
ตามจ านวนนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย   

 
5. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 

5.1. ครูผู้สอนในแต่ละวิชา  

มีหน้ำที่ เบิกกระดาษค าตอบท่ีสอบแล้วจากคณะกรรมการกลาง ไปตรวจ คัดลอกไฟล์จากงานวัดและประเมินผลเพื่อน าไป
กรอกคะแนน ต้ังแต่วันท่ี ๖ มีนาคม 25๖๒ เป็นต้นไป และ ขอควำมกรุณำส่ง คะแนน ปพ.5 ฉบับสมบูรณ์ ภำยในวันที่ ๑๕ 
มีนำคม 25๖๒  

 
6. คณะกรรมกำรจัดเตรียมห้องสอบ 

6.1. นายประชัน หาญจริง ประธาน 
6.2. ศิวาพร เกษแก้ว รองประธาน 
6.3. ครูประจ าช้ันทุกคน 
6.4. นายวิชัย แก้วปวน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดโต๊ะ-เก้าอี้ให้เพียงพอ ท าความสะอาดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสม และจัดตามแผนผังห้องสอบ 
ให้เรียบร้อยก่อนการสอบ 

 
 



7. คณะกรรมกำรน ำจ่ำยข้อสอบ 
7.1. นายธนัตถ์นินทร ์ แสนอาทิตย์ ประธาน 
7.2. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ รองประธาน 
7.3. นายนพฤทธิ์ ธิวรรณ์ กรรมการ 
7.4. นายก าพล ภูมิยิ่ง กรรมการ 
7.5. นายธนทรัพย ์ เฉียบแหลม กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ น าข้อสอบจากห้องทะเบียนและวัดผล ไปให้กรรมการคุมห้องสอบ โดยภาคเช้า รับข้อสอบเวลา  

08.55 น. และภาคบ่าย รับข้อสอบเวลา 12.55 น. 
 

8. คณะกรรมกำรคุมสอบ  
วันที่ 1 มี.ค.62 และวันที่ 4-5 มี.ค.62 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/1 
1) นางเครือวัลย์ อุตมะโน กรรมการ 
2) นางสาวสุวิมล   นะใจ กรรมการ 
3) นายธนวัฒน ์ อมรศักดิ์ กรรมการ 
4) Miss Richelle Balagsa Ventura กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/2 
1) นางปรียาภัทร์ ตุลาชม กรรมการ 
2) นางสาวเพ็ญพร   เพชรพรหม กรรมการ 
3) นางสาวอุทุมพร โพธิ์สันติ กรรมการ 
4) Miss Sherryl Miraflores Buiza กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1/3 
1) นางสาวกฤติญา     กิติมา   กรรมการ 
2) นางสาวอาภิสรา   วงค์แก้ว กรรมการ 
3) Miss Roda Gryll B. Rubang กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/1 
1) นางสาวกนกพิชญ ์ โนกุล กรรมการ 
2) นางสาววรกรด   อาทรประชาชิต กรรมการ 
3) Miss Melvyn Mae Altamia กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/2 
1) นางโสพิชชาญ์ สมใจ กรรมการ 
2) นายหิรัญ ศรีวิชัย กรรมการ 
3) นางสาวศศิธร กองวัน กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3/3 
1) นางประภาพร อะทะยศ กรรมการ 
2) นางสาวอารยา สุขสบาย กรรมการ 

 



ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/1 
1) นางสาวสุปราณี สงวนรัษฏ ์ กรรมการ 
2) นางสาวราตรี สุนทร กรรมการ 
3) นายศิริมงคล อูปค า กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/2 
1) นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ กรรมการ 
2) นางสาววิจิตรา มิ่งมงคล กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6/3 
1) นางสาวสุภาลักษณ์ สืบสมบัติ กรรมการ 
2) นายชาติชาย เบญจวรรณ ์ กรรมการ 

 
วันที่ 4-5 มี.ค.62 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/1 
1) นางสาวเจนจิรา ปวงค า กรรมการ 
2) นายนันทการ ศรีธิดง กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/2 
1) นางสาววิไลวรรณ ด่านสวัสด์ิ กรรมการ 
2) นายภัทรภณ ดวงภู กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/3 
1) นางสาวปฎิญญา ทองดี กรรมการ 
2) นางสาวมนัสนันท์ ค ายันต์ กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/1 
1) นายศิวาพร เกษแก้ว กรรมการ 
2) นางสาววิไล แสงสุดสาย กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/2 
1) นายวิชัย แก้วปวน กรรมการ 
2) นางสาวพงศ์ผกา พิลายนต์ กรรมการ 
3) นางสาวนุชรา สารใจ กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/๓ 
1) นางสาวอรนรินทร ์ มุกดา กรรมการ 
2) นายกิตฏิพงษ์   กันทะวงค์ กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/๑ 
1) นางสาวนฤดี อินสุวรรณ ์ กรรมการ 
2) นายเอกชัย ชัยธนานันท์ กรรมการ 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5/๒ 
1) นายศิริพงษ ์ ล้ิมพรเสมานนท์ กรรมการ 
2) นางสาวปวิชญา ใจมาตุ่น กรรมการ 

 

 



มีหน้ำที่ ควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดการสอบให้ตรงตามเวลาของตารางสอบท่ีโรงเรียนก าหนด  
เย็บกระดาษค าตอบโดยเรียงล าดับเลขท่ี (ให้แทรกกระดาษค าตอบเปล่าแทนท่ีเลขท่ีขาดสอบ) ลงลายมือช่ือในกระดาษปะหน้า
ข้อสอบ ส่งข้อสอบและกระดาษค าสอบท่ีเย็บเข้าปึกแล้วให้แก่คณะกรรมการกลาง โดยภาคเช้าให้ส่งภายใน เวลา 12.10 น. และ 
ภาคบ่าย ให้ส่งภายในเวลา 15.50 น. 

 
 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้ง

คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ.25๖๒ 
 
 
 
 
 
  (ดร.ผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 


