
 
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ที่  363/2561 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2561 

………………………………………………………… 

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ไดดําเนินการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2561  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  สอบระหวางวันท่ี 24 – 28  กันยายน  2561   
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2561  ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ    มีหนาที่  ใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําแบบบันทึกผลการ
เรียนประจําวิชา (ปพ.5) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2561 ประกอบดวย 

     1.1 นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      1.2 นางสาววิไล  ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      1.3 นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
      1.4 วาที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ      
      1.5 นายบุญสง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

     1.6 นางดวงพร  เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     1.7 นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     1.8 นายดิเรก    ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ       

      1.9 นางอุษา   กอบกิจ       ครูชํานาญการ   กรรมการ 
     1.10 นางอิสริยา  ณ พัทลุง      ครูชํานาญการ   กรรมการ 
     1.11 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ  
     1.12 นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการฝายดําเนินการ     มีหนาท่ี   
    1.  ใหคําปรึกษา คําแนะนําตลอดจนแกปญหาในการใชโปรแกรม  SGS กรอกคะแนนและตัดสิน 

ผลการเรียนรายภาค  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6   
               2.  รวบรวม จัดเก็บแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 
ท่ีผานการตรวจทานแกไขแลวจากหัวหนากลุมสาระการเรียนรูใหครบถวนสมบูรณ ประกอบดวย 
        2.1 นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสมพร  ศรีพูล  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการ 
  2.4 นายธีรพงษ  นวลดอน          ครู   กรรมการ 
  2.5 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  2.6 นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
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  2.7 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ 
2.8 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

  2.9 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา (ปพ.5)  มีหนาที่   
     1.  กรอกคะแนนและตัดสินผลการเรียนดวยโปรแกรม SGS  

               2.  พิมพรายงานเอกสาร ปพ.5 จากโปรแกรม SGS 
               3.  ใหดาวนโหลดปก ปพ.5 และแบบสรุป ที่ www.bdc.ac.th เพ่ือกรอกขอมูล แลวพิมพปก 
(กระดาษ A4) ม.ตนปกสีฟา  ม.ปลายปกสีชมพู  พรอมตรวจทานความถูกตอง  ลงลายมือชื่อ  และรวบรวมเย็บ
เลมพรอมสรุปการประเมินผลการเรียนตามแบบสรุปที่ดาวนฺโหลด สงหัวหนากลุมสาระการเรียนรูภายในวันที่ 
5 ตุลาคม  2561   
       4.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจสอบความถูกตองพรอมลงลายมือชื่อ  และรวบรวมสง 
งานวัดผลประเมินผล ระหวางวันที่ 5 ตุลาคม  2561 หรือถาครูประจําวิชานําสงเองตองใหหัวหนากลุมสาระฯ  
ลงชื่อกอนสง  
ประกอบดวย 
      กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
      1. นางอุษา     กอบกิจ  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
      2. นางสุรีรัตน ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3. นางกาญจนา     จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
      4. นางดวงพร  เพ็ชรบัว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  5. วาที่ ร.ต.นิทัศน คําทา     ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
               6. นางบุษราภรณ บุญวังแร ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

  7. นางสุรีย  ศิริรัตน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธ์ิ    ครูชํานาญการ  กรรมการ  
  9. นางสาวสุชาวด ี พิมหานาม ครู   กรรมการ 
 10. นางสาวรัตนากร โพธิ์ดง  ครูผูชวย   กรรมการ 

    11. นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 
 12. นางสาวพิชญาภัค กันอินทร ครูอัตราจาง  กรรมการ 

              13. นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

     กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
   1.  นางสาวแววมยุรา     จันทรสง ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   2.  นางดวงเดือน  เรงเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   3.  นางรุงรวี    อภิชาติธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   4.  นางณัชภัทร  วงศจีน           ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   5.  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   6.  นางสาวยุพิน คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   7. นางสมจิต  ทองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   8. นางกมลสรวง คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
   9. นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
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10. นางดวงเดือน กิติประสาท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายสมนึก  ใยศิลป  ครูผูทรงคุณคา  กรรมการ 
12. นางสาวมณี  แซทอ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 

     กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
1. นางสุภาพ  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 2. นายสมนึก  เกิดเนตร ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
3. นางธิติมา  พรามพิทักษ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายอัคคเดช  เผือกทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางวิไลลักษณ  งานสลุง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางพยอม  คุมฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย ครูชํานาญการ  กรรมการ 
12. นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอางค ครูชํานาญการ  กรรมการ 
13. นายนิกร  พันธรุณ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
14. นางสาวภัณฑิลา แยมพยุง ครูผูชวย   กรรมการ 
15. นางสาวอัฐอรว ี อํ่าบางกระทุม ครูอัตราจาง  กรรมการ  
16. นางอิสริยา  ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวภัทรินทร สังขทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

4. นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5  นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสมพร  ศรีพูล  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางวาสนา  ประวันนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
8. นายวิเชียร  หลําประเสริฐ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายไพโรจน  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางสาวนลนัฐรัตน เหลืองออน ครูอัตราจาง  กรรมการ 
11. นายสิทธิชัย  สิงหเทพ  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
12. นางชลปรียา  สวนทว ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 1. นางจินดา    คันธัพ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางศจีลักษณ   พงศสุภา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางภารณี  เสนีวงศ ณ อยุธยา  ครูเชี่ยวชาญ  กรรมการ 
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     4. นายสันติพร  ภูพงษ   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางนุศรา  จันทรสละ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายพันธพงษ อินทรวิเศษ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางผกากรอง พินิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 

   8. นางอัญชลีลักษณ ผลประเสริฐ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
     9. นางปาริชาติ สิทธิ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
             10. นางนงนุช  วิริยานุกูลกิจ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

  11. นางสาวสาวิตรี   ขาวทรงธรรม ครู   กรรมการ  
            12. นายธราธร  สุขะอาคม ครูผูชวย   กรรมการ 
            13. นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม ครผููชวย   กรรมการ 
            14. นางสาวปารถนา หอมลา  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
            15. Mr.Wilfredo  Bantiling  Tan ครูอัตราจาง  กรรมการ 
            16. Mr. Kim  Patrick  Abe  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
            17. นางพนัชกร  มีศาสตร  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   1. นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
            2. นายพิทักษ  โพธิ์ทอง    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
            3. นายบุญสง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
            4. นางอําพร  สินมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
            5. นายปรัชญาวัฒน ปนเกตุ  ครูอัตราจาง  กรรมการ      
            6. นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชยกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
 1. นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวจารุวรรณ   ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 3.  นางจารุวรรณ เดชคุม  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
 4. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางประภาพรรณ   พรมสาร  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางดารารัตน   มะอิ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 7. นายอดิเทพ  กรีแสง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 8. นางสมศรี  แซเลา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 9. นางวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางสวาท  สิริพัฒนา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายณรงค  จันทุดม  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
12. นายชาติ  ถาวร  ครูชํานาญการ  กรรมการ  
13. นายคนอง  ทองเมือง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
14. นางชลธิชา  วรภู  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
15. นายเอกกมล   เรืองเดช  ครู   กรรมการ 
16. นายธีรพงษ    นวลดอน ครู   กรรมการ  
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17. นายธีระยุทธ  อินไชย  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
18. นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ  
19. นางสาวสาคร  อยูนุย  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 
 1. นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นางรัชนี  พรมชู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นายไพบูลย  อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  

4. นางสินีนาฎ  คชนิล  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
5. นายวรวิทย  ไชยมิ่ง  ครู   กรรมการ 
6. นายชัยรัตน  อํ่าพูล  ครูอัตราจาง  กรรมการ 
7. นางสาวลักษณา เยาวสังข ครูอัตราจาง  กรรมการ 
8. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ 
9. นางสาวบุษกร  พรหมศรี ครูอัตราจาง  กรรมการ 
10. นางสุรภา  จันทรเปลง ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว, ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด, ชุมนุม) 
1. ครูผูสอนจัดทําแบบบันทึกผลการเรียนตามท่ีหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนแจกใหสงที่หองศูนยพัฒนา

วิชาการ  โดยกําหนดสงวันท่ี  5  ตุลาคม  2561 
2. กิจกรรมใดมีนักเรียนไมผานการประเมิน (มผ)  ใหสงรายชื่อตามแบบฟอรมแบบสรุปการประเมินผล

การเรียนที่งานวัดผลประเมินผล   
 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานดวยด ี
    

          สั่ง  ณ  วนัที่  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
         (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


