
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี 004/2561

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน การเขียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560

---------------------------
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการเรียน

การสอนภาษาไทย และกําหนดใหมีการประเมินการอานการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ครั้งท่ี 2
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเครื่องมือวัดและประเมินผลของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ในการนี้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรูเรื่อง การอาน การเขียน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 โรงเรียนจึงกําหนดสอบในวันพุธท่ี 17 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. – 10.00 น.

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรูเรื่อง การอาน
การเขียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาในการดําเนินการจัดสอบวัดและประเมิน
ความสามารถในการรูเรื่อง การอาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย

1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นายนุกูล อํ่าอวม รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาววิไล ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.5 นายบุญสง เทียนคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.6 นางดวงพร เพ็ชรบัว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.7 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.8 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.9 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
1.10 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนา มีหนาท่ี
1. ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา
2. ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ ประกอบดวย
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2.1 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2.2 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการ
2.4 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
2.5 นายสมเกียรติ ถาวร ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
2.6 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง มีหนาท่ี เบิกจาย เก็บ  นับขอสอบ  ผนึกซอง  และ
ดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจําหองสอบ และงานอ่ืน  ๆ  ท่ีจะทําใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย

3.1 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวแววมยุรา จันทรสง ครูชํานาญการ รองประธานกรรมการ
3.3 นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
3.4 นางสาวยุพิน คงคอน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
3.5 นางสาวมณี แซทอ ครูผูชวย กรรมการ
3.6 นายสมนึก ใยศิลป ครูอัตราจาง กรรมการ
3.7 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการ
3.8 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการ
3.9 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
3.10 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการเย็บขอสอบและบรรจุขอสอบ มีหนาท่ี ดําเนินการเย็บขอสอบและบรรจุ
ขอสอบใสซองใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ ประกอบดวย

4.1 นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวสุธาพร มานอย ครูอัตราจาง กรรมการ
4.4 นางสาวภาวิณี คํามณี นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.5 นางสาวปยวรรณ กําจัก นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.6 นายสันติสุข เพ็งสวาง นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.7 นางสาวรัฐภรณ ภูฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.8 นายพัชรพล สายนวล นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.9 นางสาวพนิดา ซุมพุดซา นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.10 นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เมา นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.11 นางสาวพวงพลอย    เล็กศิริ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
4.12 นางสาวแววมยุรา จันทรสง ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ
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5. คณะกรรมการคุมสอบ มีหนาท่ี กํากับหองสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการปฏิบัติงานของผูกํากับการสอบ พ.ศ. 2506 โดยเริ่มสอบ เวลา 8.30 น. – 10.00 น.

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
หองสอบที่ หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ

1 ม.1.1 นางสาวสาคร  อยูนุย นางสาวนิศารัตน เจกชํานาญ
2 ม.1.2 นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ นางอําพร  สินมา
3 ม.1.3 นายชัยรัตน  อํ่าพูล นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน
4 ม.1.4 นางวาสนา  ประวันนา นางศจีลักษณ   พงษสุภา
5 ม.1.5 นายไพบูลย  อมรประภา นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห
6 ม.1.6 นางผกากรอง  พินิจ นางสาวสุธาพร  มานอย
7 ม.1.7 นายชาติ  ถาวร นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์ดง
8 ม.1.8 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท

9 ม.1.9 นางจารุวรรณ  ขันธพิน นางพยอม  คุมฉาย
10 ม1.10 นางสาวลักษณา  เยาวสังข นางปริชาติ  สิทธิ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
หองสอบที่ หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ

1 ม.2.1 นางวิไลลักษณ  งานสลุง นายจิระเดช  เขาคํา
2 ม.2.2 นางสุรีย  ศิริรัตน นางสาวศุภิสรา  จันทรเพ็ง
3 ม.2.3 นายธีระยุทธ  อินไชย นางสาวจุฑาณัฐ  ตีพัดดี
4 ม.2.4 นางสินีนาฏ  คชนิล นางสาวฤทัยรัตน  ราชแวง
5 ม.2.5 นางสาวปรารถนา  หอมลา นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ

6 ม.2.6 นางนงคราญ  เอ่ียมบาง นางสาวมาณิตา  พรรณา
7 ม.2.7 นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชยกุล นางสาวพิมพทอง พัฒนาประพันธ

8 ม.2.8 นายณรงค จันทุดม นางสาวภัทรินทร  สังขทอง
9 ม.2.9 นางจารุวรรณ  เดชคุม นางพนัชกร  มีศาสตร
10 ม.2.10 นางสาวบุษกร  พรหมศรี นางสาวเบญจรัตน  ขวัญคง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
หองสอบที่ หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ

1 ม.3.1 นายธีรพงษ นวลดอน นางสาวเพ็ญพชิญา จนัทรกระจาง
2 ม.3.2 นางบุษราภรณ  บุญวังแร นางสาวธัญเรศ  เรในไพร
3 ม.3.3 นายอัคคเดช  เผือกทอง นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม
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หองสอบที่ หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ

4 ม.3.4 นางรัชนี  พรมชู นายธนิต  จิตตรงซวน
5 ม.3.5 นายธราธร  สุขะอาคม นางสวาท สิริพัฒนา
6 ม.3.6 นางทวีสุข  บัวทอง นายวรวิทย  ไชยม่ิง
7 ม.3.7 นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต นางสุรภา  จันทรเปลง
8 ม.3.8 นางนุศรา จันทรสละ นางสาวบุศรินทร  พิมพล
9 ม.3.9 นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย นางชลธิชา  วรภู
10 ม.3.10 นายพิทักษ  โพธิ์ทอง นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม

6. กรรมการตรวจขอสอบ มีหนาท่ี ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคําชี้แจงของแบบทดสอบ
แตละระดับชั้นของนักเรียนและรายงานผลการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนดและรายงานผลคะแนน
การสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – MES) ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2561 ประกอบดวย
6.1 นางกมลสรวง  คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
6.3 นางสาวแววมยุรา  จันทรสง ครูชํานาญการ กรรมการ
6.4 นางสาวมณี แซทอ ครูผูชวย กรรมการ
6.5 นายสมนึก ใยศิลป ครูอัตราจาง กรรมการ
6.6 นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
6.7 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการ
6.8 นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู กรรมการ
6.9 นายวีรชัย วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง กรรมการ
6.10 นางสาวภาวิณี คํามณี นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
6.11 นางสาวปยวรรณ กําจัก นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
6.12 นายสันติสุข เพ็งสวาง นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
6.13 นางสาวรัฐภรณ ภูฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ
6.14 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเปนท่ีเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานดวยดี

สั่ง ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา


