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คาสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ 129 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา ๒๕60
-------------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา ๒๕60 ระหว่าง
วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม ๒๕60 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ วางแผน กากับดูแล ให้คาปรึกษา และอานวยความ
สะดวก ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1.1 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 อ.ดร.กฤษฎา บุญชม
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางปริยาพร กองคา
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.4 นางชนิตา อิศรเสนา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
กรรมการ
1.5 นางสาวราพึง โนพวน
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
กรรมการ
1.6 นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ
1.7 นางกนกวรรณ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ และ
แก้ปัญหาระหว่างการวัดผล ประกอบด้วย
2.1 นางปริยาพร
กองคา
ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวราพึง
โนพวน
รองประธานกรรมการ
2.3 นางวรารัตน์
หมอดู
กรรมการ
2.4 ครูผู้สอนทุกคน
กรรมการ
2.5 นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ
กรรมการ
2.6 นายกิตสชนม์
ศรีตุลา
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการคุมสอบ มีหน้าที่ ดาเนินการคุมสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวันและเวลาดังกล่าว
วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม ๒๕60
3.1 นางสาวศรัญญา ปิยะจันทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
3.2 นางสาวกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
3.3 นางปริยาพร
กองคา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
3.4 นางสาวกัญญนัทธ์ ศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
3.5 นางสาวอนุชตรา ปัญโญป้อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
3.6 นางสาวดวงกมล พวงลังกา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/3
3.7 นายจักรกฤษณ์ แสนใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/3

๒
3.8 นางอัญชิสา
3.9 นางสาวอรทัย
3.10 นายกิตติชัย
3.11 นางวรารัตน์
3.12 นายทศพล
3.13 นางสาวอรทัย
3.14 นางสาวราพึง
3.15 นายฐิติพงษ์
3.16 นางสาวจุฑามาศ
3.17 นางสาวธันย์ชยา
3.18 นางศุภกัญญา
3.19 นางสาวอรอนงค์
3.20 นายพิเชษฐ์
3.21 นายฉลอง
3.22 นางสาวปรวิศา
3.23 นายวรยุทธ
3.24 นางสาวจุฬารัตน์
3.25 นางสาวฟ้าหริ
3.26 นางศิราณี
3.27 นายศราวุฒิ
3.28 นางกนกวรรณ
3.29 นายวีระวัฒน์
3.30 นายไพรสันต์
3.31 นางสาวพิมพกานต์

แต่รุ่งเรือง
อินทะวงค์
ปัญญามูลวงศ์ษา
หมอดู
ยานันท์
จะแล
โนพวน
วงศ์รัตนมัจฉา
สุนทร
บุญทา
เพชรบุรี
จินตนากอง
คนสูง
ทรายแก้ว
นาบุญจิตร์
เอื้อจิระพงษ์พันธ์
ชัยมณีวรรณ์
ปินไชย
แพทอง
ศิริ
มณีวรรณ
ฤทธิ์ศร
สุวรรณศรี
จารเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

4. คณะกรรมการประเมิน มีหน้าที่ ตรวจข้อสอบ ประเมินผล ตลอดกระบวนการ
ประกอบด้วย
4.1 ครูผู้สอนทุกคน

กรรมการ

5. คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ มีหน้าที่
นาผลสรุปเพื่อปรับปรุง ประกอบด้วย
5.1 นางปริยาพร
กองคา
5.2 นางวรารัตน์
หมอดู
5.3 ครูผู้สอนทุกคน
5.4 นางสาวราพึง
โนพวน

ดาเนินการประเมินข้อสอบ ทุกวิชา ทุกข้อ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕60
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

