
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑    
โดยก าหนดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ –     
๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม            ครชู านาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๑.๕ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๑.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๙ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๑.๑๑ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๑๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๑.๑๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๑.๑๕ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๑.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑.๒๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
๑.๒๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ควบคุม ดูแล และอ านวยการให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

 



๒. คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 
๒.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ 

  ๒.๑.๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอตัราจา้ง     ประเมินชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
  ๒.๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ     ประเมินชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
  ๒.๑.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      ประเมินชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

มีหน้ำที่   วัด และประเมินผลการเรียนรู้  และพัฒนาการของนักเรียน บันทึกในแบบเอกสารให้         
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใหส้่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒.๒ ระดับประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๑ 
  ๒.๒.๑ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๒.๒.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
  ๒.๒.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  ๒.๒.๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๒.๒.๕ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย       ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๒.๒.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย       ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

๒.๓ ระดับประถมศึกษำช่วงชั้นที่ ๒ 
  ๒.๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
  ๒.๓.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๒.๓.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๒.๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  ๒.๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
  ๒.๓.๖ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

๒.๔ ครูพิเศษ 
๒.๔.๑ นางสาวจฬุารัตน ์แก้วไชยชาติ ครู คศ.๑      ครพูเิศษ 
๒.๔.๒ นางสาวปิยภร สาลี ครู คศ.๑      ครพูเิศษ 

  ๒.๔.๓ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑      ครพูเิศษ 
  ๒.๔.๔ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย           ครพูเิศษ 

๒.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรยีนรวมและครูธุรกำร 
  ๒.๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ครพูี่เลี้ยงเด็กพิการเรยีนรวม 
  ๒.๕.๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ครพูี่เลี้ยงเด็กพิการเรยีนรวม 
  ๒.๕.๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ครพูี่เลี้ยงเด็กพิการเรยีนรวม 
  ๒.๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรร ครูธุรการ      งานธรุการ 

มีหน้ำที่   ด าเนินการวัดผล จัดหา จัดท าข้อสอบ ก ากับห้องสอบ ตรวจและสางผลคะแนน จัดท า
เอกสารการประเมินผล ด าเนินการสอบตามระเบียบของทางราชการ ให้แล้วสร็จพร้อมส่งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ 
ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสามารถแจ้งผลการสอบของนักเรียน ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



ให้คณะกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเต็มความสามารถ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และผลดีต่อทางราชการ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


