
 
 

คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  214/2562 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
กรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 

ประจําสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
………………………………………………………… 

 

เพื่อใหการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2561  
กรมการสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ประจําสนามสอบโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  ในวันอาทิตยท่ี  14  
กรกฎาคม  2562  ระหวางเวลา  09.00 - 11.00 น. และเวลา  13.00 – 15.30 น.  เปนไปดวยความเรียบรอย 
โดยใหคณะกรรมการลงช่ือปฏิบัติหนาท่ีและเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 07.00 น. – 07.30 น. ณ. กองกลางสนาม
สอบหองโสตทัศนศึกษา  ช้ัน 2  อาคารชินสีห   

อาศัยอํานาจตามความในขอมาตรา 39  วรรคหนึ่ง  แหง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  เห็นสมควรแตงต้ังบุคคลตอไปนี้  เปนคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
แขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2561  กรมการสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ประจําสนามสอบ  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1.  อํานวยการท่ัวไป  มีหนาท่ี  ควบคุม  ดูแลการดําเนินการสอบแขงขันใหเปนไปดวย 
ความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ  ไดมาตรฐาน  และยุติธรรม  รวมท้ังตัดสินปญหาตาง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในการ
ดําเนินการสอบ และตรวจความเรียบรอยของสนามสอบในวันสอบขอเขียน  ประกอบดวย 
      นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ   ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

2.  อํานวยการสนามสอบ  มีหนาท่ี กํากับ  ดูแล  ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ
ประจําสนามสอบ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกไข  และตัดสินปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการสอบ  ตามแนวทาง 
ท่ีกําหนด  ประกอบดวย   

     1.  นางโสพิศ         เทศสลุด       รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
                          2.  วาท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์    รองผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

3.  กรรมการกลาง  มีหนาท่ี  รับ – จายแบบทดสอบ  และตรวจนับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ  
ตลอดจนควบคุมการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย  ประกอบดวย 

    1.  นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ 
      2.  นางสมศรี           แซเลา        ครูชํานาญการพิเศษ        
          3.  นางนาตฤดี สุขสินธารานนท ครูชํานาญการพิเศษ 
      4.  นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน  ครูชํานาญการพิเศษ      
      5.  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ 

    6.  นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ 
    7.  นายธีรพงษ นวลดอน ครูชํานาญการ 
    8.  นางสาวสุภัคฉวี     เอี่ยมสําอางค ครูชํานาญการ 
    9.  นายเอกกมล   เรืองเดช ครู  
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        10.  นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู 

 4.  กรรมการประสานงานหองสอบ   มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวกแกกรรมการคุมสอบ  และ
ประสานการดําเนินงาน  การแกปญหา  ระหวางกรรมการคุมสอบกับกรรมการกองกลางใหเปนท่ีเรียบรอย 
ประกอบดวย 
 

ท่ี รายช่ือกรรมการ 
หองสอบท่ีรับผิดชอบ 

หองท่ี เลขหองสอบ 
1 นางนงนุช  วิริยานุกูล 1 – 5 1204  - 1208 
2 นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ 6 -10 1209 - 1303 
3 นางดารารัตน  มะอ ิ 11 - 15 1304 - 1308 
4 นายวรวิทย  ไชยมิ่ง 16 - 20 1309 - 1313 
5 นางสมพร  ศรีพูล 21 - 25 1403 - 1407 
6 นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ 26 - 30 1408 - 1412 
7 นายสันติพร   ภูพงษ 31 - 36 3301 - 3306 
8 นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา 37 - 41 3403 - 3407 
9 นางศจีลักษณ  พงศสุภา 42 - 48 3501 - 3507 

    

5.  กรรมการคุมสอบสอบ  มีหนาท่ี  ดําเนินการสอบขอเขียนในการแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน
ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถ่ิน  ประจําป  2561  ตามข้ันตอน  วิธีการสอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ท่ีคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันทองถ่ิน (กสถ.)  กําหนด  ในวันอาทิตยท่ี  14  กรกฎาคม  2562  ภาคเชา
สอบ ภาค ก ระหวางเวลา 09.00 – 11.00 น. และภาคบายสอบภาค  ข  ระหวางเวลา 13.00 – 15.30 น. 
 

 

ท่ี 
เลขหอง

สอบ 
ช่ืออาคาร

สอบ 
จํานวน 
ผูสอบ 

หัวหนาหองสอบ เจาหนาท่ีคุมสอบ 

1 1204 ชินราช 30 นางสุรีย  ศิริรัตน นางสาวพรทิพย  ทาสา 
2 1205 ชินราช 30 นางสาวพชรพร  ม่ันหาญ นางสุณีย ทองรัตน 
3 1206 ชินราช 30 นางพยอม  คุมฉาย นางพัชรินทร  สุขขวัญ 
4 1207 ชินราช 30 นางสุรภา  จันทรเปลง นางสาวธัญลักษณ  มวงมันดี 
5 1208 ชินราช 30 นางวิไลลักษณ  งานสลุง นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ 
6 1209 ชินราช 30 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางสาวสาวิตรี  ออนกอง 
7 1210 ชินราช 30 นางสาวโสภา  คําสีสังข นายพิทักษ  พูลเจริญศิลป 
8 1211 ชินราช 30 นางอโณฌา  บุญโสภา นางสาวชญานี  บุญคง 
9 1212 ชินราช 30 นายพิทักษ  โพธิ์ทอง นายสละ  เกิดศาสตร 
10 1303 ชินราช 30 นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล นางสาวธัญวรัตน  ทองแพ 
11 1304 ชินราช 30 นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ นายศุภกิจ  ทองนวม 
12 1305 ชินราช 30 นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิพันธุ นางวรรณา  เผือกออน 
13 1306 ชินราช 30 นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นายวิสูตร  แซตัน 
14 1307 ชินราช 30 นางธิติมา   พรามพิทักษ นายสันติสุข  เพ็งสวาง 
15 1308 ชินราช 30 นางชลปรียา  สวนทว ี นางนารา  สังขนาค 
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ท่ี 
เลขหอง

สอบ 
ช่ืออาคาร

สอบ 
จํานวน 
ผูสอบ 

หัวหนาหองสอบ เจาหนาท่ีคุมสอบ 

16 1309 ชินราช 30 นายสมนึก  เกิดเนตร นายสถาพร  สุขเจริญพัฒนะ 
17 1310 ชินราช 30 นางณัชภัทร  วงศจีน นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี 
18 1311 ชินราช 30 นายไพโรจน  สิริพัฒนา นายณัฐพล  บุญเนียม 
19 1312 ชินราช 30 นางจิตฐิชา  ครุฑคง นางสาวภณพร  ทองทรัพย 
20 1313 ชินราช 30 นางจิณหญภัค  ประเสิรฐศักด์ิ นางณัฐวรรณ  กันเนียม 
21 1403 ชินราช 30 นางวลัยพร  แจมนาม นางพนมรุง  แพทยไชโย 
22 1404 ชินราช 30 นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางอารยา  มีทอง 
23 1405 ชินราช 30 นางดวงเดือน  กิติประสาท นายกฤษณะ  บัวขาว 
24 1406 ชินราช 30 นางสาวโชติรส  แมลงภู นางสาวนิศากร  จรช่ืน 
25 1407 ชินราช 30 นางปาริชาติ  สิทธิ นางสาวเกล็ดแกว  สืบพงษตระกูล 

26 1408 ชินราช 30 นางปฐมาพร  แสงอาทิตย นางสาวลักษณา  เยาวสังข 
27 1409 ชินราช 30 นางสาววรวลัญธ  ญะเมืองมอญ นางสาวทิวาพร  อั่วหงวน 
28 1410 ชินราช 30 นางสาวนันทนี  พิทักษภควิวัฒน นางปรียณัฐ  มาทวม 
29 1411 ชินราช 30 นางอําพร  สินมา นางสาวจรยิา  บัวหลวง 
30 1412 ชินราช 30 นางดวงเดือน  เรงเจริญ นาวสาวอาภาศิริ  เกตุมีแสง 
31 3301 ศรศีาสดา 30 นายวัชระ  สืบคํา นางสาวทิพวัน  ศรีโสภา 
32 3302 ศรศีาสดา 30 นางพันธศิริ  เสนีวงศ ณ อยุธยา นางสาวพรพิมล  วุนกลัด 
33 3303 ศรศีาสดา 30 นางสิริภัค  วงศสิริเศรษฐ นางผกาทิพย  สรอยมุก 
34 3304 ศรศีาสดา 30 นางนันทิยา  ประมาณ นางฉัตรา  พุมมูล 
35 3305 ศรศีาสดา 30 นางศรีวัฒนา  เจริญกุล นางพรทิพย  รอบจังหวัด 
36 3306 ศรศีาสดา 30 นางนพรัตน  มั่นยุติธรรม นางวริศรา  สงสําเภา 

37 3403 ศรศีาสดา 30 นางวิไลลักษณ  คําทา นางสาวพิมพพิพัชร  ทิมเครือจีน 

38 3404 ศรศีาสดา 30 นางจุฑาทิพย  จิตกําเหนิด นางเตือนใจ  มากโภคา 
39 3405 ศรศีาสดา 30 นายทวีศักด์ิ  เปยมทัพ นางสาวกานดา  แจงสวาง 
40 3406 ศรศีาสดา 30 นางประภาวดี  ปราณี นายสุเมธ  แสงรัตน 
41 3407 ศรศีาสดา 30 นางจารุวรรณ  สุรรัตน นางสาวจารุวรรณ  เกษสุวรรณ 
42 3501 ศรศีาสดา 30 นางผกากรอง  พินิจ นายวรพงษ  วรภ ู
43 3502 ศรศีาสดา 30 นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค นายวันชัย  พินิจ 
44 3503 ศรศีาสดา 30 นางสาวมณี  แซทอ นางสาวชนมพรรษา  คลังเอี่ยม 
45 3504 ศรศีาสดา 30 นางชลธิชา  วรภู นางสาวระวิพรรณ สินสายรัมย  
46 3505 ศรศีาสดา 30 นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง นางสาวปยาภรณ  บริสุทธิ์ 
47 3506 ศรศีาสดา 30 นางสาวสุดารัตน  แสงผ้ึง นางสาวพิชญาภัค  กันอินทร 
48 3507 ศรศีาสดา 30 นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม นายธีระยุทธ  อินไชย 
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6.  กรรมการฝายประชาสัมพันธ  มีหนาท่ี ประชาสัมพันธการดําเนินการสอบตามบทประชาสัมพันธ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน   ประกอบดวย 
       นางภารณี      เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเช่ียวชาญ 

7.  กรรมการฝายการเงิน  มีหนาท่ี  ดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนในการสอบ ประกอบดวย 
      1.  นางดวงพร   เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ 
     2.  นางพนัชกร  มีศาสตร  ครูชํานาญการ 

8.  กรรมการฝายรับ – สงขอสอบ  มีหนาท่ี  รับ – สง ขอสอบ ณ  ศูนยสอบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว ประกอบดวย 
   1. นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย    ครูชํานาญการ            
   2. นายนิกร  พันธรุณ  ครูชํานาญการ 

9.  กรรมการฝายพยาบาล ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแกผูเขาสอบท่ีมีอาการเจ็บปวย ประกอบดวย 
   นางสาวพัทธนันท  ขวัญทอง ลูกจางช่ัวคราว 

        10.  กรรมการฝายยานพาหนะ  มีหนาท่ี ประสานการใชรถยนตเลขทะเบียน นข 4687 พิษณุโลก 
เพื่อรับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบ  ณ  ศูนยอํานวยการสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
สวนทะเลแกว และ รับ - สง กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานสอบ หรือผูมาสอบปวยในวัน
ดําเนินการสอบ ประกอบดวย 
     นายสิทธิชัย เขียวออน    พนักงานขับรถ   เบอรโทร  080-1198771 

        11.  กรรมการฝายจัดสนามสอบและสวัสดิการ มีหนาท่ี  
                   1.  ทําความสะอาดหองสอบ  ทําความสะอาดหองน้ํา   

    2.  จัดบอรดประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการสอบภายในสนามสอบไมนอยกวา 2 บอรด   
    3.  ติดเอกสารเกี่ยวกับการสอบตาง ๆ หนาหองสอบ  เชน  ผังหองสอบ  ผังท่ีนั่งสอบ 

หมายเลขหองสอบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
        4.  จัดหองสอบทุกหองโดยจัดโตะท่ีนั่งสอบในหองสอบหองละ  30  ท่ีนั่ง  48  หองสอบ 

ตามรูปแบบท่ีกําหนด และติดบัตรท่ีโตะใหเปนไปตามผังท่ีนั่งสอบ 
              5.  จัดสถานท่ีประชุมและหองกองกลางสนามสอบท่ีหองโสตทัศนศึกษา 

                        6.  เก็บปายประกาศ  ผังสนามสอบ  ผังท่ีนั่งสอบ  และหมายเลขหองสอบหลังสอบเสร็จ  
ประกอบดวย 
         1.  วาท่ี ร.ต.นิทัศน   คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ 
  2.  นางสาวศิรินภา พรหมชาติ     ลูกจางช่ัวคราว 
         3.  นายประเมิน    คงปาน  ลูกจางช่ัวคราว 
         4.  นายคุณกร   สนองวงศ ลูกจางช่ัวคราว 

5.  นายนิคห  ชัยเลิศ  ลูกจางช่ัวคราว      
  6.  นายวิศรุตร  บุญศิริ  ลูกจางช่ัวคราว 
         7.  นางศรีนวล  กระเซ็น  ลูกจางช่ัวคราว 
         8.  นางสมพร  อะโนสัก  ลูกจางช่ัวคราว 
         9.  นางสํารวย  แกวกลํ่า  ลูกจางช่ัวคราว 
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10.   นางปราณี  เกตุนิล  ลูกจางช่ัวคราว 
       11.  นางวลัยพร  โทนแจง  ลูกจางช่ัวคราว 
       12.  นายสงกรานต โทนแจง        ลูกจางช่ัวคราว 

       12.  เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และจราจร มีหนาท่ี ดูแลความเรียบรอย ระบบการจราจร 
และความปลอดภัย ใหเปนท่ีเรียบรอย ประกอบดวย 
        1.  นายเกรียงไกร   พิชัยพันธ ลูกจางช่ัวคราว 
         2.  นายตะวัน    หลออินทร ลูกจางช่ัวคราว  
                 3.  นายปญญา   ลาภสมทบ ลูกจางช่ัวคราว 

 4.  นายประทีป   กันพัน  ลูกจางช่ัวคราว 
 5.  นายทศภรณ  แจมเท่ียงตรง ลูกจางช่ัวคราว    

                  

   ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัด เพื่อใหการดําเนินการสอบเปนไปดวย
ความเรียบรอย และเกิดผลดีตอทางราชการ  

 
   

  
                            ส่ัง ณ วันท่ี  26   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 
 
     (นายสรปรัชญ   ไวกสิกรณ) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธซินราชพิทยา 

 


