
 

ค าสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ที่  069  / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1- 6 
                  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งท่ี  1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

…………………………………….. 

   เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบาย “ปี  2560”  ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก   เขียนไม่ได้  
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)   ได้ด าเนินการพัฒนา  และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุกคนอ่านออกเขียนได้   อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  
และสื่อสารเข้าใจได้  เพ่ือรายงานผลการประเมินการอ่าน   การเขียนของนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  
และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
   
1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
1.1 นางสาวสุภาวด ี อ้ึงพานิช ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
1.3 นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
1.4 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.5 นายชนม์ณกรณ์ สวรรณยาพานิช รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.6 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
1.7 นางบุปผา มหาศะรานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.8 นางค าปุ่น กมลเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
1.9 นางจินดา ศิริวงศ์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา แนะน า  อ านวยความสะดวก  สนับสนุน การสอบอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

2. คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ   
 2.1 นางค าปุ่น กมลเดช หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวนัยนา รื่นรส เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 2.3 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  1. จ่ายข้อสอบให้กรรมการก ากับห้องสอบในวันที่   26  มิถุนายน 2560   
  2. ตรวจนับการส่งข้อสอบ   กระดาษค าตอบ   และอุปกรณ์การสอบให้ครบถูกต้อง  

3.  คณะกรรมการอัดส าเนาข้อสอบ 
 3.1 นางสมหมาย ง่วนกิม  ประธานกรรมการ 

มีหน้าที่   1. อัดส าเนาแบบทดสอบการอ่านการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภายในวันที่  16  มิถุนายน  2560  

  2. ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการกลางด าเนินการจัดสอบที่ห้องวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้ น  
ภายในวันที่  16  มิถุนายน  2560 
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4.  คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

4.1 นางวรรณณี สุวรรณวิหค ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประธานกรรมการ 
4.2 นางพิมลวรรณ บุญจันทร์ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 กรรมการ 
4.3 นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ 
4.4 นางสาวทิพวรรณ ทองดี ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ mep กรรมการ 
4.5 นางสาวสุชีลา ง่วนกิม ครูพิเศษ กรรมการ 
4.6  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
5.1 นางสุภาศร ี พฤกษ์ชัฎ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ประธานกรรมการ 
5.2 นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 กรรมการ 
5.3 นางสาวรุ่งนภา แสงใส ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/mep กรรมการ 
5.4 นางสาวสิริมา เขียวประเสริฐ ครูพิเศษ กรรมการ 
5.5 นายวรวัฒน ์ ค าบัว ครูพิเศษ กรรมการ 
5.6 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
6.1 นางประครอง ทวีสัตย์ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/mep ประธานกรรมการ 
6.2 นางวรรณา บูรณ์โภคา ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 กรรมการ 
6.3 นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 กรรมการ 
6.4 นางประไพศรี ด ารงสิริวัฒนกุล ครูพิเศษ กรรมการ 
6.5 นางเกสสุรางค์ เหงกระโทก ครูพิเศษ กรรมการ 
6.6  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
7.1 นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ประธานกรรมการ 
7.2 นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 กรรมการ 
7.3 นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 กรรมการ 
7.4 นางสาวลักขณา งามนาเสียว ครูพิเศษ กรรมการ 
7.5  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
8.1 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  ประธานกรรมการ 
8.2 นางค าปุ่น กมลเดช ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 กรรมการ 
8.3 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 กรรมการ 
8.4 นางวัญชลี ชูสิทธิ ์ ครูพิเศษ กรรมการ 
8.5 นางวัชราภรณ์ มานิมนต์ ครูพิเศษ กรรมการ 
8.6  นกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
9.1 นางนิตยา รุ่งสว่าง ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ประธานกรรมการ 
9.2 นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 กรรมการ 
9.3 นางกันยาวีร์ อุตะมะ ประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 กรรมการ 
9.4 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณสว่าง ครูพิเศษ กรรมการ 
9.5 นายมานะ ศรีค าเวียง ครูพิเศษ กรรมการ 
9.6  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 
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10. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
10.1 นางบุปผา มหาศะรานนท์ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ประธานกรรมการ 
10.2 นายพีรพัชร ขวัญทอง ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กรรมการ 
10.3 นางอ าไพทิพย์ ยกยิ่ง ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ 
10.4 นางสมบุญ กลัดคร้าม ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กรรมการ 
10.5  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

11. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2    กรรมการและเลขานุการ 
11.1 นางจินดา ศิริวงศ์ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ประธานกรรมการ 
11.2 นางศศิธร สีอุ่น ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 กรรมการ 
11.3 นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 กรรมการ 
11.4 นางสาวฮัลล๊ะ สันง๊ะ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 กรรกมาร 
11.5  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

12. คณะกรรมการก ากับการสอบ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
12.1 นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ์ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวสมฤดี จันทะคร ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 กรรมการ 
12.3 นางสาวสุธารส อินส าราญ ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 กรรมการ 
12.4 นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี ครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 กรรมการ 
12.5  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการและเลขานุการ 

 
หน้าที ่     1. ครูประจ าชั้นของแต่ละระดับชั้นศึกษาคู่มือแบบทดสอบการอ่าน  การเขียนของนักเรียนชั้น 
                  ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
             2.  รับข้อสอบจากกรรมการกลาง 

         3.  ด าเนินการจัดสอบตามคู่มือและตารางการสอบ 
         4.  กรอกคะแนนตามแบบบันทึกคะแนนการอ่าน  การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
             และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
         5.  ส่งแบบบันทึกคะแนนให้คณะกรรมการสรุปผลการอ่าน และรายงานการสอบ 
 

13.  คณะกรรมการสรุปผลและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียน 
13.1 นางค าปุ่น กมลเดช หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
13.2 นางวรรณณี สุวรรณวิหค หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรรมการ 
13.3 นางสุภาศร ี พฤกษ์ชัฎ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กรรมการ 
13.4 นางประครอง ทวีสัตย์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 
13.5 นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรรมการ 
13.6 นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรรมการ 
13.7 นางนิตยา รุ่งสว่าง หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรรมการ 
13.8 นางอ าไพทิพย์ ยกยิ่ง หัวหน้าระดับชั้นมัธยมตอนต้น กรรมการ 
13.9 นางสาวสุธารส อินส าราญ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลมัธยม กรรมการ 
13.10 นางสาวพรรณนภา พันธ์โท หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
13.11 นางสาวนัยนา รื่นรส เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่      1. ด าเนินการกรอกคะแนนลงแบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียนของนักเรียน 
2. ตรวจทานความถูกต้องของคะแนน  ผลการกรอกคะแนน 
3. สรุปรายงานผลการทดสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับให้แล้วเสร็จภายในวันที่  28  มิถุนายน 
2560   เป็นต้นไป 

 
      ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติภาระหน้าที่   ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เพ่ือให้การ

ด าเนินการประเมินการอ่าน   การเขียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2560   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 

 
 

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                    สั่ง     ณ      วันที่    13   มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 
                                                                                               

                                                                              ลงชื่อ       

                                                                                     (นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)                                           


