
   
ค าสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ที่   ๐๕๙   / ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ ) 

................................................ 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้โรงเรียนด า เนินการจัดท า                 
ผลการเรียนเฉลี่ย ( GPA )  และล าดับผลการเรียนเฉลี่ย ( PR ) ของนักเรียน  เพ่ือให้ผลการเรียนเฉลี่ย               
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓  มีความถูกต้อง  และท าให้
การด าเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์แก่นักเรียนอย่างแท้จริง รวมทั้งเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดตามมาภายหลัง โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
     นายพิชยนันท์  สารพานิช  ประธานกรรมการ 

นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
นายอดุลย์  ศิริเวช   กรรมการ 
นายคมศักดิ์  หาญสิงห์  กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว  กรรมการ 
นางวราภรณ์    สัตยมาภากร  กรรมการ 
นายสมยศ  แม้นสงวน   กรรมการ 
นางสุนิดา                    เดชะทัตตานนท์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ก าหนดกรอบนโยบาย ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  เพ่ือให้การด าเนินการ   
            เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการด าเนนิการ 
  นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์   ประธานกรรมการ 
  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  รองประธานกรรมการ 
  นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  รองประธานกรรมการ 
  นางพัชรี   ระมาตร์   กรรมการ   
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิค าทับ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๒ 

หน้าที ่  ๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารรายงานผลการเรียนเฉลี่ย และผู้ตรวจสอบข้อมูล 
              การค านวณค่า GPA / PR 
             ๒.จัดประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบด าเนินงาน  ที่สพฐ. วางแนวทางไว้ 
 
๓. คณะกรรมการจัดท าเอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
  นางสาวจุฑารัตน์     สิทธิค าทับ  กรรมการ 
      
หน้าที ่  ๑.  บันทึกข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ทะเบียนประวัตินักเรียน วิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน 
      หน่วยการเรียน  ลงในโปรแกรมการค านวณที่สพฐ.ก าหนดให้ 
 ๒.  บันทึกผลการเรียนแต่ละรายวิชาของนักเรียน  ลงโปรแกรมค านวณของสพฐ. 
 ๓.  จัดพิมพ์เอกสารแสดงผลการเรียนฉบับร่าง  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจความถูกต้อง    
               ของขอ้มูลประวัติ รายวิชาผลการเรียน ๖ ภาคเรียน เพ่ือน าไปค านวณ GPA/PR 

๔.  รายงานผลและส่งข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒ 
๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  นายสมยศ   แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร   กรรมการ 
  นายภูริวัฒน ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
หน้าที ่  ๑.จัดเตรียมห้องโสตทัศนศึกษาฯ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในวันใช้งาน 

๒.ดูแลระบบไฟและเครื่องปรับอากาศให้สามารถด าเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย 
๕. คณะกรรมการตรวจทานข้อมูลประวัติ  รายวิชา  และผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ชั้น ม. รายช่ือครูผู้ตรวจทานข้อมูล 
๖/๑ , ๖/๘ นางสาวสุกัญญา        โกเฮงกุล  นายอทิพงษ์        มหานิล 
๖/๒ , ๖/๗ นางสาวจิรา             จั่นเล็ก           ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์ 
๖/๓ , ๖/๖ นางสาววชิราภรณ์     สันตวงษ์  นางเกษรา         ก้องศักดิ์ศรี 
๖/๔ , ๖/๕ นายปวิตร               สมนึก นางสาวอุษา       นะแน่งน้อย 

 
หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๘   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องโสตฯ 

๒. ตรวจรายละเอียดส่วนต้นของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑:๔) ๓  อย่างละเอียด  
ดังนี้ 

- ชื่อ – สกุล  ค าน าหน้านาม  ตัวสะกดการันต์ของนักเรียน , บิดา , มารดา 
 



 ๓ 

- วัน  เดือน  ปีเกิด  และ  ศาสนาของนักเรียน 

- ชื่อโรงเรียนเดิม  ( ไม่มีค าว่า “โรงเรียน” น าหน้าชื่อโรงเรียนเดิม ) 
๓. ตรวจผลการเรียนทุกภาคเรียนอย่างละเอียด 

 ๔. ตรวจจ านวนหนว่ยการเรียนสะสม  หน่วยการเรียนสรุปรวม 
 ๕. ลงนามการตรวจสอบเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
๖. คณะกรรมการตรวจทานข้อมูลประวัติ  รายวิชา  และผลการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ชั้น ม. รายชื่อครูผู้ตรวจทานข้อมูล 
๓/๑ , ๓/๑๒ นางจุฑามาศ       วานิชชัง นายเพชร           สาระจันทร์ 
๓/๒ , ๓/๑๑ นางสาวบรรจง     นาคสุวรรณ์ นางกุณฑลี          เจษฎาวัลย์ 
๓/๓ , ๓/๑๐ นางสุภาภรณ์       ภู่ระหงษ์ นางสาวสุนันทา    กมลผาด 
๓/๔ , ๓/๙ นายณรงค์           หนูนารี นางสาวอรวรรยา   ภาคค า 
๓/๕ , ๓/๘ นางสาววีร์สุดา     จนัทโชต ิ นางสุมิตรา           สุวรรณธาดา 
๓/๖ , ๓/๗ นายภาคภูมิ         แก้วเย็น นางสาวนงพร       จู่พิชญ์ 

 
หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๐๐ -  ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตฯ 

๒. ตรวจรายละเอียดส่วนต้นของเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑:๓) 3 อย่างละเอียด  
ดังนี้ 

- ชื่อ – สกุล  ค าน าหน้านาม  ตัวสะกดการันต์ของนักเรียน , บิดา , มารดา 

- วัน  เดือน  ปีเกิด  และ  ศาสนาของนักเรียน 

- ชื่อโรงเรียนเดิม ( ไม่มีค าว่า “โรงเรียน” น าหน้าชื่อโรงเรียนเดิม ) 
๓. ตรวจผลการเรียนทุกภาคเรียนอย่างละเอียด 

 ๔. ตรวจจ านวนหนว่ยการเรียนสะสม  หน่วยการเรียนสรุปรวม 
 ๕. ลงนามการตรวจสอบเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 
๗. กรรมการส ารอง 
  นางสาวลักษณา  อังกาบสี 
  นางสาวอนุศรา  บุญหลิม 
  นางสาวอรสา  ชาติรัมย์ 
     หน้าที ่  ปฏิบัติงานแทนในกรณีท่ีกรรมการในข้อ ๕.และข้อ ๖  มีราชการอ่ืน 
๘. เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ห้องโสตฯ  
  นางสาวทัศนีย์  บุญประเสริฐ 
   หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับตรวจเอกสารฯ 
                ๒. ดูแลรักษาความสะอาดและเก็บกวาดเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจฯ 
 



 ๔ 

๙. คณะกรรมการประสานงานการตรวจ GPA. ม. ๓ และ ม. ๖ 
  นางสาวศิริพร  โกมารกุล  กรรมการ 
  นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  กรรมการ 
  นางสาวจุฑามาศ           สิทธิค าทับ  กรรมการและเลขานุการ 
      
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเอกสาร  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย 
 ๒. ประสานงาน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันปฏิบัติงาน 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    ๑๐    มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
สั่ง    ณ   วันที่     ๑๐   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
       

         ( นายพิชยนันท์  สารพานิช ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
   
 

 


