
 
ค ำสั่งโรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหม่ิน 

ท่ี  ๐๐๕/25๖3 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบโครงกำรทดสอบควำมรู้ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และAdvanced English  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒-6 ของบริษัทเสริมปัญญำ 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ เข้าร่วม     
โครงการทดสอบความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และAdvanced English ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   
๒-6 ของบริษัทเสริมปัญญา ซึ่งมีก าหนดการสอบขึ้นใน วันท่ี ๑๙ สิงหาคม 25๖๓ นี้ 

เพื่อให้การด าเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการฯ ดังนี้ 
  

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 ๑.๑ นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ประธาน 
 ๑.๒ นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์ รองประธาน 
 ๑.๓ นางเครือวัลย์ อุตมะโน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา พิจารณาและประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

             

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลำง 
๒.๑ นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ ์ ประธาน 
๒.๒ นางเครือวัลย์ อุตมะโน รองประธาน 
๒.๓ นางสาวภัสสุรีย์ เพ็ญกุล กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ จัดท ารายช่ือติดหน้าห้องสอบ  ประชาสัมพันธ์การสอบ  รับ-ส่งข้อสอบ ควบคุมเวลาสอบ 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบและกระดาษค าตอบ  เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียน
ให้เรียบร้อยและปลอดภัย พร้อมส่งกระดาษค าตอบกลับคืนบริษัทเสริมปัญญาเพื่อท าการตรวจ และ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกาศผลสอบและส่งข้อสอบพร้อมเฉลยคืนให้กับทางผู้ปกครองเมื่อผลสอบได้
ประกาศอย่างเป็นทางการในล าดับต่อไป 

  

3. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
๓.๑ หอ้งสอบวิชำคณิตศำสตร์ สอบเวลำ 08.00 - 10.00 น. 

ห้องสอบที่ 1  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/1 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นายนันทการ ศรีธิดง กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๒  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/2 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ กรรมการ 

 
 



ห้องสอบที่ ๓  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/๓ จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาวธัญกมล นะใจ กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๔  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๙ ตัว) 
 นางสาวเจนจิรา ปวงค า กรรมการ 
๓.๒ หอ้งสอบวิชำวิทยำศำสตร์  สอบเวลำ ๑๐.๑๕ – 1๒.๑๕ น. 

ห้องสอบที่ 1  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/1 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นายนันทการ ศรีธิดง กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๒  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/2 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๓  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/๓ จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาวธัญกมล นะใจ กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๔  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๙ ตัว) 
 นางสาวเจนจิรา ปวงค า กรรมการ 
๓.๓ หอ้งสอบวิชำ Advanced English  สอบเวลำ ๑๓.00 – 1๕.00 น. 

ห้องสอบที่ 1  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/1 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาวธัญกมล นะใจ กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๒  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/2 จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาววิไลวรรณ   ด่านสวัสด์ิ กรรมการ 

ห้องสอบที่ ๓  (ใช้ห้องเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๔/๓ จัดโต๊ะจ ำนวน ๓๕ ตัว) 
 นางสาวเจนจิรา ปวงค า กรรมการ 
มีหน้ำที่ แสดงแผนผังท่ีนั่งสอบห้องท่ีรับผิดชอบ ควบคุมห้องสอบให้เป็นไปเป็นระเบียบเรียบร้อย  ก ากับ

ห้องสอบให้เป็นไปตามเวลาของตารางสอบท่ีก าหนดไว้  ก ากับการลงลายมือช่ือในกระดาษรายช่ือผู้เข้าสอบ    
ส่งข้อสอบและกระดาษค าสอบให้แก่คณะกรรมการกลางหลังสอบเสร็จวิชาคณิตศาสตร์ ในเวลา 10.๒๐ น.     
วิชาวิทยาศาสตร์ในเวลา 12.๒๐ น.  และวิชา Advanced English  เวลา 1๕.๑๕ น. 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
 ครูประจ าช้ันทุกห้องเรียนท่ีใช้เป็นห้องสอบ  
 มีหน้ำที่  จัดห้องสอบ  โดยจัดจ านวนเก้าอี้ให้เท่ากับจ านวนผู้เข้าสอบแต่ละห้องสอบ 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ หากมีปัญหา 
อุปสรรค ให้แจ้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป 

 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ.25๖๓                                                                 
 
 
 

 (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
                           ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 7 ฝ่ังหมิ่น 
 


