
 
ค ำสั่ง โรงเรียนเทศบำล 7 ฝั่งหม่ิน 

ที่   007 / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สังกัดส านักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้ก าหนดการสอบ 
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559  

เพ่ือให้การด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 

1.1. นางผ่องพรรณ ปินตาแสน ประธาน 
1.2. นายมงคล ใบแสง รองประธาน 
1.3. นางเครือวัลย์ อุตมะโน กรรมการ 
1.4. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา พิจารณาและประสานงานด้านต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลำง 

2.1. นายมงคล ใบแสง ประธาน 
2.2. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ รองประธาน 
2.3. นางสาวราตรี สุนทร กรรมการ 
2.4. นายณัฐวัตร เดินแปง กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ จัดท าตารางสอบ รวบรวม-จ่ายข้อสอบและอุปกรณ์การสอบ จัดท าบัญชีรับ-ส่งข้อสอบ เอกสารใน
การด าเนินการสอบ ควบคุมเวลาสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบและกระดาษค าตอบทุกรายวิชา/ทุก
ระดับ เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษค าตอบของนักเรียนให้เรียบร้อยและปลอดภัย  

 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ 

3.1. ครูผู้สอนประจ าวิชา 

มีหน้ำที่ ออกข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น รับผิดชอนในการพิมพ์ข้อสอบและรวบรวมข้อสอบที่พิมพ์เสร็จแล้วส่งให้กับหัวหน้า
กลุ่มสาระ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าส่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559   



4. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ 
4.1. นายณัฐวัตร เดินแปง ประธาน 
4.2. นายชาติชาย เบญจวรรณ์ รองประธาน 
4.3. นายวิชัย แก้วปวน กรรมการ 
4.4. นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวง กรรมการ 
4.5. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุมและด าเนินการอัดส าเนา จัดเตรียมขอ้สอบทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น และบรรจุ
ข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบเข้าซองตามจ านวนนักเรียน ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย   

 
5. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 

5.1. ครผูู้สอนในแต่ละวิชา  

มีหน้ำที่ เบิกกระดาษค าตอบที่สอบแล้วจากคณะกรรมการกลาง ไปตรวจ คัดลอกไฟล์จากงานวัดและ
ประเมินผลเพื่อน าไปกรอกคะแนน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และ ขอควำมกรุณำส่ง คะแนน 
ปพ.5 ฉบับสมบูรณ์ ภำยในวันที่ 2 มีนำคม 2559 ให้ตรงเวลำ  

 
6. คณะกรรมกำรจัดเตรียมห้องสอบ 

6.1. นายชาติชาย เบญจวรรณ์ ประธาน 
6.2. นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวง รองประธาน 
6.3. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ กรรมการ 
6.4. ครูประจ าชั้นทุกคน 

มีหน้ำที่ จัดโต๊ะ-เก้าอ้ีให้เพียงพอ ท าความสะอาดห้องสอบให้สะอาดเรียบร้อยเหมาะสม และจัดตามแผนผัง
ห้องสอบให้เรียบร้อยภายก่อนสอบ 

 
7. คณะกรรมกำรน ำจ่ำยข้อสอบ 

7.1. นายณัฐวัตร เดินแปง ประธาน 
7.2. นายวิชัย แก้วปวน รองประธาน 
7.3. ครูผู้ควบคุมห้องสอบ  กรรมการ  
7.4. นายกฤษณะ ปิกวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ น าข้อสอบจากห้องทะเบียนและวัดผล ไปให้กรรมการก ากับห้องสอบ โดยภาคเช้า รับข้อสอบเวลา  
08.55 น. และภาคบ่าย รับข้อสอบเวลา 12.55 น. 

 
8. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6/1 
1) นางสาวสุปราณี สงวนรัษฏ์ กรรมการ 
2) นายไพฑูรย์ แสนบัวหลวง กรรมการ 

 



ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6/2 
1) นางสาวพัชญ์วิสา จันทพิมพ์ กรรมการ 
2) นายชาติชาย เบญจวรรณ์ กรรมการ 

มีหน้ำที่ แสดงแผนผังที่นั่งสอบห้องที่รับผิดชอบ ควบคุมห้องสองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ก ากับห้องสอบ ก ากับห้องสอบให้เป็นไปตามเวลาของตารางสอบที่โรงเรียนก าหนด 
เย็บกระดาษค าตอบโดยเรียงล าดับเลขท่ี (ให้แทรกกระดาษค าตอบเปล่าแทนที่เลขที่ขาดสอบ) ลงลายมือชื่อใน
กระดาษปะหน้าข้อสอบ ส่งข้อสอบและกระดาษค าสอบที่เย็บเข้าปึกแล้วให้แก่คณะกรรมการกลาง โดยภาคเช้าให้
ส่งภายในเวลา 12.10 น. และ ภาคบ่าย ให้ส่งภายในเวลา 15.50 น. 

 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามระเบียบแบบ

แผนของทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้งคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
  (นางผ่องพรรณ  ปินตาแสน) 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 


