
  
 
                       
 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ที่  199/2561 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอ่าน การเขียน 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ครั้งที่ 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  
--------------------------- 

        ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กําหนดดําเนินการพัฒนาและส่งเสริมการเรยีน
การสอนภาษาไทย  และกําหนดให้มีการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ครั้งที ่1  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2561  โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
      ในการน้ีสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  39  กําหนดโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง การอ่าน การเขียน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนจึงกําหนดสอบในวันพธุที่  20  มิถุนายน  2561  เวลา 8.30 น. – 10.00 น.   

     เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง การอ่าน  
การเขียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้   
      1. คณะกรรมการฝา่ยอํานวยการ  มีหน้าที ่ ให้คําปรึกษาในการดําเนินการจัดสอบวัดและประเมิน
ความสามารถในการรู้เรื่อง การอ่าน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1.1  นางสาวอรุณศร ี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาววิไล  อ่อนตานา รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ          
1.4  ว่าที่ พ.ต.บุญญฤทธ์ิ  เจยีมประสิทธ์ิ รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.5  นายบุญสง่  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
1.6  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.7  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.8  นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.9  นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
1.10 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     2.  คณะกรรมการฝา่ยดําเนนิการอัดสาํเนา  มีหน้าที ่  
           1.  ประสานงานและอัดสําเนาข้อสอบให้เสร็จสิน้ตามกําหนดเวลา 

          2.  ดําเนินการอัดสําเนาข้อสอบตามจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบที่หอ้งวิชาการ ประกอบด้วย 
           2.1  นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
           2.2  นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
           2.3  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ครู   กรรมการ       
           2.4  นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
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           2.5  นายสมเกียรติ ถาวร  ลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการ 
           2.6  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

     3.  คณะกรรมการฝา่ยดําเนนิการกองกลาง  มีหนา้ที่   เบิกจ่าย  เก็บ  นับข้อสอบ  ผนึกซอง  และ
ดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจําห้องสอบ  และงานอ่ืน  ๆ  ที่จะทําใหก้ารสอบดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ประกอบด้วย 

 3.1  นางสาวแววมยุรา จันทร์ส่ง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.2  นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
  3.3  นางสาวยุพิน คงคอน  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.4  นายสมนึก  ใยศิลป์  ครูผู้ทรงคุณค่า    กรรมการ  
  3.5  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  ครู   กรรมการ 

 3.6  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 3.7  นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
       3.8  นางสาวอาภาพร      ศีรีวัน              นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
       3.9  นายพันธวัฒน์   ศิลารักษ ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
       3.10 นางสาวนงนุช   จันทวาศ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
 3.11 นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

         4.  คณะกรรมการเย็บข้อสอบและบรรจุข้อสอบ มีหน้าที ่  ดําเนินการเย็บข้อสอบและบรรจุ
ข้อสอบใส่ซองให้ครบและถูกต้องตามจํานวนนักเรียนที่เขา้สอบที่ห้องวิชาการ  ประกอบด้วย 

 4.1  นางสาวแววมยุรา    จันทร์ส่ง        ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 4.2  นายสมนึก  ใยศิลป์  ครูผู้ทรงคุณค่า    รองประธานกรรมการ 

4.3  นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4  นางกมลสรวง คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5  นางสาวจิดาภา วงษ์จันนา นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
4.6  นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย   นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.7  นางสาวสุธาสินี ฟองจางวาง นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.8  นางสาวพันธวัฒน์ ศิลารักษ ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
4.9  นางสาวณภัสร์ชญา ปาระพิมพ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.10 นางสาวกรรณิการ ์ บัวทุม  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.11 นางสาเบญจพร พุ่มนวล  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.12 นางสาวศิริลักษณ ์ ทองรอด  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.13 นางสาวอิสริยาภรณ์ พ่ึงจิตร  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.14 นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.15 นางสาวปิยพร ผิวสุพรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.16 นางสาวนงนุช จันทวาศ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.17 นางสาวศศิมล ม่วงทิม  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.18 นางสาวธัญญ์กมน โพธ์ิพันธ์  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.19 นางสาวปัทมา ศรีอินทร ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.20 นายสหชัย  สะสมทรัพย์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.21 นางสาวศิริรัตน์ มูลดิด  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.22 นางสาวอาภาพร คีรีวัน  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
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4.23 นางสาวชนมน ศรีพระจันทร ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
4.24 นายวิษณุ  ทิศวงษ์  นิสิตฝึกประสบการณ์ กรรมการ 

 4.25 นางสาวมณี  แซ่ท่อ  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

      5.  คณะกรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่  กํากับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้กํากับการสอบ  พ.ศ.  2506   โดยเริ่มสอบ เวลา 8.30 น. – 10.00 น.   
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ห้องสอบที ่ ห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ 
1 ม.1.1 นางสาวธิดา รุ่งไพบูลย์ฤทธ์ิ     นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 
2 ม.1.2 นางสินีนาฏ     คชนิล นางสาวศศิวิมล  ม่วงทิม 
3 ม.1.3 นางอําพร  สินมา นายปรัชญาวัฒน์  ป่ินเกตุ 
4 ม.1.4 นางผกากรอง  พินิจ นายชัยรัตน์  อํ่าพูล   
5 ม.1.5 นายชาติ   ถาวร นางสาวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 
6 ม.1.6 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง 
7 ม.1.7 นายไพบูลย์   อมรประภา     นางสาวพิมพ์พิชชา  พุ่มนอก 
8 ม.1.8 นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา นางสาวปิยพร  ผิวสุพรรณ 
9 ม.1.9 นางลักษณา  เยาวสังข์ นางสาวปัทมา  ศรีอินทร ์
10 ม.1.10 นางดวงเดือน  กิติประสาท นางสาวพิชชาภัค  กันอินทร ์
11 ม.1.11 นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุ่ม 

    
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  

ห้องสอบที ่ ห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ 
1 ม.2.1 นางวิไลลักษณ์  งานสลุง นางสุรีย์   ศิรริตัน์ 
2 ม.2.2 นางนงคราญ  เอ่ียมบาง นายธีระยุทธ    อินไชย 
3 ม.2.3 นางสาวธรรมรัตน์   ราชรองเมือง นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ์ 
4 ม.2.4 นางสาวภัทรินทร์  สังข์ทอง นางดวงเดือน  เร่งเจริญ 
5 ม.2.5 นางสาวกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล นางสาวจิดาภา  วงษ์จันนา 
6 ม.2.6 นางจารุวรรณ    เดชคุ้ม นางสาวธัญญ์กมน  โพธ์ิพันธ์ 
7 ม.2.7 นางพนัชกร  มีศาสตร์ นางสาวกรรณิการ์  บัวทุม 
8 ม.2.8 นายอัคคเดช  เผือกทอง นายณรงค์   จนัทุดม 
9 ม.2.9 นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นายสิทธิชัย  สงิห์เทพ 
10 ม.2.10 นายวรวิทย์   ไชยม่ิง นางสาวบุษกร  พรหมศร ี
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ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3    
 

ห้องสอบที ่ ห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ กรรมการกํากับห้องสอบ 
1 ม.3.1 นายธีรพงษ์  นวลด่อน นางสาวเบญจพร  พุ่มนวล 
2 ม.3.2 นางสาวมณี  แซ่ท่อ นายวิษณุ  ทิศวงศ์ 
3 ม.3.3 นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
4 ม.3.4 นางชลธิชา  วรภู นางวาสนา  ประวันนา 
5 ม.3.5 นางนุศรา  จันทร์สละ นางสาวปรารถนา  หอมลา 
6 ม.3.6 นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร ์
7 ม.3.7 นางสวาท  สิรพัิฒนา นางสาวศิริลักษณ์  ทองรอด 
8 ม.3.8 นายธาราธร  สุขะอาคม นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 
9 ม.3.9 นางบุษราภรณ์   บุญวังแร ่ นางรัชนี  พรมชู 
10 ม.3.10 นางธิติมา  รสดี นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์ 

 
     6.  กรรมการตรวจข้อสอบ มีหน้าที ่  ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดในคําช้ีแจงของแบบทดสอบ 

แต่ละระดับช้ันของนักเรียนและรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดและรายงานผลคะแนน 
การสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – MES)  ภายในวันที่  28  มิถุนายน  2561  ประกอบด้วย 
6.1  นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง     ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
6.2  นางดวงเดือน  เร่งเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
6.3  นางกมลสรวง  คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.4  นางดวงเดือน  กิติประสาท  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.5  นางสาวธรรมรัตน์ ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.6  นางสาวมณี   แซ่ท่อ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 6.7  นายสมนึก ใยศิลป์   ครูผู้ทรงคุณค่า   กรรมการ   
 6.8  นางอิสริยา ณ  พัทลุง  ครูชํานาญการ   กรรมการ  
 6.9  นางอุษา กอบกิจ   ครูชํานาญการ   กรรมการ   
 6.10  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ครู     กรรมการ 
 6.11  นายวีรชัย  วาณิชยสกุล  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 6.12  นางสาวศิริรัตน์ มูลดิด  นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
          6.13  นางสาวอาภาพร คีรีวัน  นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 6.14  นางสาวอิสริยาภรณ์  พ่ึงจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 6.15  นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย  นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 6.16  นางสาวสุธาสินี ฟองจางวาง นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
 6.17  นางสาวพิมพ์พิชชา พุ่มนอก  นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

6.18  นางสาวปิยพร ผิวสุพรรณ นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
6.19  นางสาวศศิมล ม่วงทิม  นิสิตฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
6.20  นางเจียรนัย  สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ    
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            ใหผู้ท้ี่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานด้วยดี 
 

สั่ง ณ วันที่   18  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
  ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


