
  
 
                       
 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ที่  065/2562 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน การเขียน 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  คร้ังที่ 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2561  
--------------------------- 

        ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดดําเนินการพัฒนาและสงเสริมการเรียน
การสอนภาษาไทย  และกําหนดใหมีการประเมินการอานการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  ครั้งที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2561  โดยใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
      ในการน้ีสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39  กําหนดโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรูเร่ือง การอาน การเขียน ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3  โรงเรียนจึงกําหนดสอบในวันพุธที่ 27  กุมภาพันธ 2562 เวลา 8.30 น. – 10.00 น.   

     เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดสอบวัดและประเมินความสามารถในการรูเรื่อง การอาน  
การเขียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 ปฏิบัติหนาที่ดังตอไปน้ี   
      1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ  มีหนาที่  ใหคําปรึกษาในการดาํเนินการจัดสอบวัดและประเมิน
ความสามารถในการรูเรือ่ง การอาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ประกอบดวย 

1.1  นายสรปรัชญ ไวกสิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาววิไล  ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ          
1.4  วาที่ พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.5  นางสุรีรัตน  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.6  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.7  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.8  นางสาวแววมยุรา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
1.9  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

     2.  คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนา  มีหนาที่   
           1.  ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 

          2.  ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบตามจํานวนนักเรียนที่เขาสอบที่หองวิชาการ ประกอบดวย 
           2.1  นางสาวแววมยรุา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
           2.2  นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
           2.3  นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู   กรรมการ       
           2.4  นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
           2.5  นายสมเกียรต ิ ถาวร  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
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           2.6  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

     3.  คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง  มีหนาที่   เบิกจาย  เก็บ  นับขอสอบ  ผนึกซอง  และ
ดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจําหองสอบ  และงานอื่น  ๆ  ที่จะทําใหการสอบดําเนนิไปดวยความเรียบรอย
ประกอบดวย 

 3.1  นางสาวแววมยุรา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.2  นางดวงเดือน  เรงเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
  3.3  นางสาวมณี   แซทอ  ครูผูชวย   กรรมการ 
  3.4  นายสมนึก  ใยศิลป  ครูผูทรงคุณคา    กรรมการ  
  3.5  นางสาวปรางคทราย  อุดดวง  ครู   กรรมการ 

 3.6  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
 3.7  นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 

3.8  นางสาวอิสริยาภรณ พึ่งจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
3.9  นางสาวเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

       3.10 นางสาวศิริรัตน มูลดิด  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
 3.11 นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

         4.  คณะกรรมการเย็บขอสอบและบรรจุขอสอบ มีหนาที่   ดําเนินการเย็บขอสอบและบรรจุ
ขอสอบใสซองใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนที่เขาสอบท่ีหองวิชาการ  ประกอบดวย 

 4.1  นางสาวแววมยุรา    จันทรสง        ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 4.2  นายสมนึก  ใยศิลป  ครูผูทรงคุณคา    รองประธานกรรมการ 

4.3  นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4  นางกมลสรวง คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5  นางสาวจิดาภา วงษจันนา นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
4.6  นางสาวเบญจวรรณ นฤภัย   นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.7  นางสาวสุธาสิน ี ฟองจางวาง นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.8  นางสาวพันธวัฒน ศิลารักษ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
4.9  นางสาวณภัสรชญา ปาระพิมพ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.10 นางสาวกรรณิการ บัวทุม  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.11 นางสาเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.12 นางสาวศิริลักษณ ทองรอด  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.13 นางสาวอิสริยาภรณ พึ่งจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.14 นางสาวพิมพพิชชา พุมนอก  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.15 นางสาวปยพร ผิวสุพรรณ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.16 นางสาวนงนุช จันทวาศ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.17 นางสาวศศิมล มวงทิม  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.18 นางสาวธัญญกมน โพธิพ์ันธ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.19 นางสาวปทมา ศรีอินทร นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.20 นายเตชภณพัฒน อัฏฐกรธนานนท นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.21 นางสาวศิริรัตน มูลดิด  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.22 นางสาวอาภาพร คีรีวัน  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
4.23 นางสาวชนมน ศรีพระจันทร นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
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4.24 นายวิษณ ุ  ทิศวงษ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
 4.25 นางสาวมณี  แซทอ  ครูผูชวย   กรรมการและเลขานุการ 
 

      5.  คณะกรรมการคุมสอบ  มหีนาที ่ กํากับหองสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการปฏิบัติงานของผูกํากับการสอบ  พ.ศ.  2506   โดยเริ่มสอบ เวลา 8.30 น. – 10.00 น.   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

หองสอบท่ี หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ 
1 ม.1.1 นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์     นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย 
2 ม.1.2 นางสินีนาฏ     คชนิล นางสาวศศิวิมล  มวงทิม 
3 ม.1.3 นายวษิณุ  ทิศวงศ นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ 
4 ม.1.4 นางผกากรอง  พินิจ นายชัยรัตน  อํ่าพูล   
5 ม.1.5 นายชาติ   ถาวร นางสาวนลนฐัรัตน  เหลืองออน 
6 ม.1.6 นางประภาพรรณ  พรมสาร นางสาวสธุาสินี  ฟองจางวาง 
7 ม.1.7 นายไพบูลย   อมรประภา     นางสาวพิมพพิชชา  พุมนอก 
8 ม.1.8 นางศจีลักษณ  พงศสุภา นางสาวปยพร  ผิวสุพรรณ 
9 ม.1.9 นางสาวลักษณา  เยาวสังข นายนิรุจ  ยิ้มด ี
10 ม.1.10 นางดวงเดือน  กิติประสาท นางสาวพชิชาภัค  กันอินทร 
11 ม.1.11 นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุม 

    
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

หองสอบท่ี หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ 
1 ม.2.1 นางวิไลลักษณ  งานสลุง นางสาวกรรณิการ  บัวทุม 
2 ม.2.2 นายพันธวัฒน  ศิลารักษ นายธีระยุทธ    อินไชย 
3 ม.2.3 นางสาวธรรมรัตน   ราชรองเมือง นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ 
4 ม.2.4 นางจิตฐิชา  ครุฑทอง นางสาวอาภาพร คีรีวัน 
5 ม.2.5 นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล นางสาวจิดาภา  วงษจันนา 
6 ม.2.6 นางจารุวรรณ    เดชคุม นางสาวธัญญกมน  โพธิ์พันธ 
7 ม.2.7 นางพนัชกร  มีศาสตร นางสาวนงนุช  จันทวาส 
8 ม.2.8 นายอัคคเดช  เผือกทอง นายณรงค   จันทุดม 
9 ม.2.9 นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นายสิทธิชัย  สิงหเทพ 
10 ม.2.10 นางสุรีย   ศิริรัตน นางสาวบุษกร  พรหมศรี 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3    
 

หองสอบท่ี หองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ กรรมการกํากับหองสอบ 
1 ม.3.1 นายธีรพงษ  นวลดอน นางสาวพลิาศลักษณ เสริมพงษ 
2 ม.3.2 นางสาวอาภาพร  คีรีวัน นางสาวสชุาวดี  พิมหานาม 
3 ม.3.3 นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต นายสงบ  ดษุฎีธัญกุล 
4 ม.3.4 นางชลธิชา  วรภู นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ 
5 ม.3.5 นางนุศรา  จันทรสละ นายเตชภณพฒัน อัฏฐกรธนานนท 

6 ม.3.6 นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร 
7 ม.3.7 นางสวาท  สิรพิฒันา นางสาวศิริลักษณ  ทองรอด 
8 ม.3.8 นายธราธร  สุขะอาคม นางสุรภา  จันทรเปลง 
9 ม.3.9 นางบุษราภรณ   บุญวังแร นางรัชนี  พรมช ู
10 ม.3.10 นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค นางธิติมา  พรามพิทักษ 

 
     6.  กรรมการตรวจขอสอบ มีหนาที่   ตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดในคําชี้แจงของแบบทดสอบ 

แตละระดับชั้นของนักเรียนและรายงานผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนดและรายงานผลคะแนน 
การสอบผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e – MES)  ภายในวันท่ี  1  มีนาคม  2562  ประกอบดวย 
6.1  นางสาวแววมยุรา  จันทรสง     ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
6.2  นางดวงเดือน  เรงเจริญ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
6.3  นางกมลสรวง  คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.4  นางดวงเดือน  กิติประสาท  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.5  นางสาวธรรมรัตน ราชรองเมือง ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
6.6  นางสาวมณี   แซทอ   ครูผูชวย    กรรมการ 

 6.7  นายสมนึก ใยศิลป   ครูผูทรงคุณคา   กรรมการ   
 6.8  นางอิสริยา ณ  พัทลุง  ครูชํานาญการ   กรรมการ  
 6.9  นางอุษา กอบกิจ   ครูชํานาญการ   กรรมการ   
 6.10  นางสาวปรางคทราย  อุดดวง ครู     กรรมการ 
 6.11  นายวีรชัย  วาณิชยสกลุ  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
 6.12  นางสาวศิริรัตน มูลดิด  นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 

6.13  นางสาวอาภาพร คีรีวัน  นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 
6.14  นางสาวอิสริยาภรณ  พึ่งจิตร นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 

 6.15  นางสาวเบญจวรรณ  นฤภัย  นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 
 6.16  นางสาวสธุาสินี ฟองจางวาง นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 
 6.17  นางสาวพิมพพิชชา พุมนอก  นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 

6.18  นางสาวปยพร ผิวสุพรรณ นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 
6.19  นางสาวศศิมล มวงทิม  นิสิตฝกประสบการณ  กรรมการ 
6.20  นางเจียรนัย  สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ    

    
 
 
 



5 

 
 

            ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหเปนที่เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของ 
การดําเนินงานดวยด ี
 

สั่ง ณ วันท่ี   18   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ) 
  ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา 


