
 

                                                                
                                            ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                            ที ่๒๖๐/๒๕๖๔       

เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form 
ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔   

---------------------------------- 
             ด้วยงำนวัดผล  ประเมินผล  และทะเบียนนักเรียน  โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้จัดกำรอบรม 
เชิงปฏิบั ติกำร เรื่องกำรสร้ำงข้อสอบออนไลน์ ด้ วย Google form ภำคเรียนที่  ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ขึ้น                 
ในวันอังคำรที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๔  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรอบรม เป็นแบบออนไลน์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน      
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form ดังกล่ำวเป็นด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
                                                  คณะกรรมการอ านวยการ 
                นำยประจวบโชค  สร้อยสม              ผู้อ ำนวยกำร    ประธำนกรรมกำร 

นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์          รองผู้อ ำนวยกำร          รองประธำนกรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน              รองผู้อ ำนวยกำร           กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์   รองผู้อ ำนวยกำร           กรรมกำร   
นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ               รองผู้อ ำนวยกำร           กรรมกำร  
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร            กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน ควบคุม  ก ำกับ ดูแล ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคให้กับ 
             ฝ่ำยต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
          ๒. ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
                                            คณะกรรมการด าเนินงาน                

  นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์   
  นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
  นำงสำวสมำพร  สมสืบ   
  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร    
คร ู

     ประธำนกรรมกำร 
     รองประธำนกรรมกำร 
     กรรมกำร 
     กรรมกำร 



 
  นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
  นำยภูวดล  ส ำลี    
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์ 
  นำงสำวภริตำ  โอชำรส  
  นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง 
  นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 

ครู  
ครู  
คร ู
คร ู 
ครูอัตรำจ้ำง 
คร ู

     กรรมกำร 
     กรรมกำร 
     กรรมกำร 
     กรรมกำร 
     กรรมกำร 
     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร สรุปผล ติดตำมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม 
             เรียบร้อย 
         ๒. ดูแล ติดตำม และแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
         ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติกิจกรรม  

 
คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำล ี ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี    คร ู กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู กรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ   คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑.  ตรวจสอบรำยชื่อคณะครูและบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรมของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
          ๒.  รำยงำนผลผู้เข้ำรว่มกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร ภำยในวันอังคำรที่  
               ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  เวลำ ๑๔.๓๐ น.  ทำงช่อง Line กลุ่มบริหำรวิชำกำร    
                                                   

คณะผู้เข้าร่วมการอบรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู   
นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยปลื้ม  ปรีชำ  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงนงพงำ  อิสสอำด ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวสุรีย์  ทนคง   คร ูช ำนำญกำร  
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ูช ำนำญกำร  
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู  

-๒- 



 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ คร ู  
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์ ครูผู้ช่วย  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยอัศวิน  ศรีบัว คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงพรรณี  เกตุถำวร คร ูช ำนำญกำร  
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ คร ูช ำนำญกำร  
นำยสมพร  อมรเวช คร ู  
นำยรณกร  ไข่นำค คร ู  
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย คร ู  
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี คร ู  
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก คร ู  
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู  
นำงชุลีกร  เพชรทองบุญ คร ู  
นำงสำวปัทมำ  กีถำวร คร ู  
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร ครูผู้ช่วย  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ คร ูช ำนำญกำร  
นำยศักรินทร ์ วงษ์แหยม คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงจิตร์สมำ  สมงำม คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวชญำดำ  ลีวรรณ คร ูช ำนำญกำร  
นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก คร ู  
นำยภูวดล  ส ำล ี คร ู  
นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด คร ู  
นำยศิวกร  กรึงไกร คร ู  
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ คร ู  
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู  
นำยเสกสรรค์  สุขมำ คร ู  
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล คร ู  
นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง คร ู  
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ คร ู  
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู  
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน คร ู  

-๓- 



 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู  
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู  
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู  
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครอัูตรำจ้ำง  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู  
นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยประสพชัย  แน่ประโคน คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล   คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู  
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู  
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย คร ู  
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู  
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง คร ู  
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล คร ู  
นำยวันเฉลิม  อุลิต คร ู  
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย  
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย  
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย  
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง  
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร  
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยเกษม  เมำลิทอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสุดำพร  ยิ้มสิน คร ูช ำนำญกำร  
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ คร ูช ำนำญกำร  
นำงสำวภริตำ  โอชำรส คร ู  
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู   
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี   คร ู  
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร คร ู  
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น คร ู  
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย  
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                                                           ครูอัตรำจ้ำง  

-๔- 



 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน    ครูอัตรำจ้ำง  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์ ครู   
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู  
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์ คร ู  
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ คร ู  
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์ คร ู  
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย  
นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี ครูผู้ช่วย  
นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ ครูผู้ช่วย  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู  
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ คร ู  
นำยฉัตรดำว  ฉันทะ   คร ู  
นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์  คร ู  
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส คร ู  
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี คร ู  
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู  
นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล คร ู  
นำวสำวยุวดี  สภุำเรือง ครูผู้ช่วย  
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย  
นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ ครูผู้ช่วย  
นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง ครูผู้ช่วย  
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข ครูผู้ช่วย  

 
สนับสนุนการสอน 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู  
นำงสำวพรทิพย์  อุดร   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ คร ู  

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำล ี ครู  รองประธำนกรรมกำร 

หน้ำที่  ๑.  จัดและควบคุมก ำหนดกำรให้เป็นไปตำมก ำหนด 
          ๒. ท ำหน้ำที่พิธีกรในพิธีเปิด กล่ำวต้อนรับและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ 
 

-๕- 



 
คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร 

นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู  รองประธำนกรรมกำร 

หน้ำที่  ๑.  จัดกำรฝึกอบรม  เป็นวิทยำกรให้กำรฝึกอบรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงข้อสอบออนไลน์ด้วย  
               Google Form  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และเกิดประสิทธิผลอย่ำงดี 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเกียรติบัตร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ูช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม 
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง 

คร ู
ครอัูตรำจ้ำง 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑.  จัดท ำเกียรติบัตรให้ผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form           
         ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นำยภูวดล  ส ำล ี
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 

คร ู
คร ู
ครูอัตรำจ้ำง 
ครูผู้ช่วย 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ๑.  จัดท ำแบบสอบถำม/ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
          ๒.  รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนจำกทุกฝ่ำย 
          ๓.  ประเมินผล  สรุป  รำยงำนผลเป็นรูปเล่ม  น ำเสนอผู้บริหำร 
 
               ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อ
ทำงรำชกำร 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                                                     (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 

-๖- 



 
 
 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form 
ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
************************* 

 
ก าหนดการ 
เวลา 
08.00 – 0๙.๐๐ น. -  ผู้เข้ารับการอบรมเข้าระบบทางช่องทางออนไลน์ 

0๙.๐๐ – ๑๐.๐0 น. -  ผู้อ านวยการกล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงข้อมูลต่างๆกับคณะผู้เข้าอบรม 

๑๐.๐0 – 1๑.๓0 น. -  วิทยากร ให้ความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Form 

๑๑.๓0 – 1๒.๐0 น. -  วิทยาการตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมการอบรม  

 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          
               
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันอังคำรที่ 17 สิงหำคม 2564 


