
ที่ ช่ือโรงเรียน กลุม่เครือข่าย PISA วิทยาศาสตร์ (ประถม) กลุม่ PISA วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) กลุม่

1 บ้านใน ช่อแฮ-นาจกัร นางอรพิณ   ดวงใจ 1

2 บ้านนาจกัร ช่อแฮ-นาจกัร นางเครือวัลย์   ค าสี 2

3 วัดต้นไคร้ ช่อแฮ-นาจกัร นางสาวชุติมา การินตา 3

4 วัดกาญจนาราม/หัวฝาย/ดอนดี ช่อแฮ-นาจกัร นางอนงค์   แดงสง่า 4 นายประเชิญ   ท่วงที  9

5 อนุบาลแพร่ ช่อแฮ-นาจกัร นางชลพิณทุ์   พัฒนสารินทร์  5

6 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ช่อแฮ-นาจกัร นางสาวอรพินท์  ง้ิวแดง 6

7 บ้านห้วยฮ่อม เบญจมิตร นางศิริพรรณ  สืบหงษ์ 7 นายพุฒนารท  แกว้สงค์  10

8 บ้านออ้ยวิทยาคาร เบญจมิตร นางเพ็ญนภา  ท้าวพันวงค์ 8 นางจรรยา  เลิศสัจจานุรักษ์ 9

9 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แกว้พิสณฑ์ประชานุกลู) เบญจมิตร นายเด่ียว   จนัสอง  1 นายวรชวน   วันราชัย  10

10 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห)์ เบญจมิตร นางสาวกนกพร   สินธุวงศ์ 2 -

11 แม่ยางตาล(กติติประชานุกลู) เบญจมิตร นายวสันต์  ยาพรม 9

12 บ้านแม่ยา่งยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห)์ เบญจมิตร นายศรายุธ  จกัรค า  3 -

13 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) เบญจมิตร นางสะอาดจติ  ไชยวรรณ์ 4 -

14 บ้านน้ าเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) เบญจมิตร นางสุทธาทิพย์  ขุนพรม 5 -

15 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) ผานางคอย นางลัดดาวัลย์  กาญจนภาคิน 6 นางจนิดา  ภมรคนธ์ 10

16 ชุมชนบ้านร้องเข็ม ผานางคอย นายสมคัด  กองศรี 7

17 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ผานางคอย นางวิไลวรรณ  วันละ 8

18 บ้านห้วยโรงนอก ผานางคอย นางดวงธิดา  มหาวัน 1 นางรัตติยาพร  มุง่ดี 9

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามแนวทาง PISA และวิเคราะห์ผลสอบและน าผลสอบไปใช้

วันที ่9-10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1



ที่ ช่ือโรงเรียน กลุม่เครือข่าย PISA วิทยาศาสตร์ (ประถม) กลุม่ PISA วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) กลุม่

19 บ้านแม่แรม ผานางคอย นางสาวนิรมล  บุญดา 2

20 บ้านวังปึ้ง ผานางคอย นายอดุลย์  แกว้ชา 3 -

21 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) ผานางคอย นางดวงตา  น้อยทา  4 -

22 บ้านร้องกวาง(จนัทิมาคม) ผานางคอย นางสายสวาท  ค าตัน  5

23 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) พญาพล นายสุดครรภ์  บัวขม 6

24 วัดศรีภูม(ิศึกษาประชานุสรณ์) พญาพล นางจนัทร์เพ็ญ ทิพย์โพธ์ิ 7

25 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) พญาพล นายดนุพล กสิรักษ์ 8 นางเสง่ียม หอมดอก 10

26 บ้านน้ าช า(วิชัยชนานุเคราะห)์ พญาพล นางดวงค า  สุคันธมาลา 1

27 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม-บ้านศรีสิทธ์ิ พญาพล นายลภ   เอกจติร 2 -

28 บ้านนาคูหา พญาพล นางสาวสุภัสสร  แสนหลวง 3

29 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) พญาพล นางสาวกลัยาณี  วีระค า 4

30 บ้านปง(ป้อมประชานุกลู) พญาพล นางกติตินันท์  เขื่อนเกา้  5 -

31 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) พญาพล นางอธุยา  ปิ่นทอง 6 -

32 บ้านสวนเขื่อน-ทุ่งเหนือ-แม่แคม-บ้านดง พญาพล นางพรทิพย์  นาแหลม 7

33 รัฐราษฎร์บ ารุง มิง่เมือง นายวิเชียร  เกดิโต 8

34 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) มิง่เมือง นางสุมะนา   ทองหมืน่ 1 นางจรัสศรี   เวียงทอง  9

35 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) มิง่เมือง นายเอก  ลือโฮ้ง 10

36 บ้านเวียงต้ัง(ค าวรรณประชานุกลู) มิง่เมือง นางปฐมพร ดวงสี 2

37 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกลู) มิง่เมือง นางสาวจริารัตน์  ปันแกว้ 3 -

38 บ้านนาแหลม มิง่เมือง นางสาวศิริพรรณ  ขันค านันต๊ะ 4

39 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) มิง่เมือง นางสุมะนา   ทองหมืน่  5 นางจรัสศรี  เวียงทอง  9

40 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ยมเหนือ นายธนภัทร พรหมขันธ์ 6



ที่ ช่ือโรงเรียน กลุม่เครือข่าย PISA วิทยาศาสตร์ (ประถม) กลุม่ PISA วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) กลุม่

41 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บ ารุง) ยมเหนือ นายภานุพงศ์ สวัยษร 7

42 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ยมเหนือ นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกลุ 8

43 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ยมเหนือ นางอนิทิรา  จองแค 1

44 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) ยมเหนือ นายอภิชาติ  รตจนี  10

45 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ยมเหนือ นางสาวกนกพร  ใจไหว 9

46 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอทุิศ) ยมเหนือ ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย  ปันเต็ม 2 นายกลุธวัช  อทิธิศักดิกร 10

47 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) ยมเหนือ นางสาวนิตยา วงค์ใน 3

48 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกลู) ยมเหนือ นายพลวัฒน์ คะมะณี  4

49 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บ ารุง) ยมเหนือ นายธีรพล ทรัพย์ทวี 5

50 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) ยมเหนือ นางอนิทิรา  จองแค 6

51 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อปุถัมภ์) สองฝ่ังสามัคคี นางรจนา ชมภู 7

52 บ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บ ารุง) สองฝ่ังสามัคคี นายวิเชียร  วงศารัตนศิลป์ 8 นางจารุวรรณ  ปินะสุ 9

53 บ้านหนองเส้ียว สองฝ่ังสามัคคี นางสุพิน  ใจตุรงค์ 1

54 บ้านต้นหนุน สองฝ่ังสามัคคี นางสาวรัชรีพรรณ  อนิปวก 2

55 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สองฝ่ังสามัคคี นายชาญชัย  สีแดด 3 นางสาวกมลธิดา  ป๋องสลัด  10

56 บ้านลอง(ฟองจนัทร์ราษฎร์อปุถัมภ์) สองฝ่ังสามัคคี นางนงคราญ  จติเพียร  4 -

57 บ้านหัวเมือง สองฝ่ังสามัคคี นายสมศักด์ิ  โสภารัตน์ 5

58 บ้านลู(คัมภีรืราษฎร์บ ารุง) สองฝ่ังสามัคคี นางสาววิไลวรรณ  ขุนจนัทร์ 6 -

59 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) สองฝ่ังสามัคคี นางสาววราภรณ์  จนัตาค า 7

60 บ้านดอนแกว้ (อาสาฯ) สองฝ่ังสามัคคี นายทองค า  ขอนดอก 8 -

61 ไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สองฝ่ังสามัคคี นางสาวธนิกานต์ ตาแสง 1 นายเมธี เมฆสิงห์ 9

62 วัดร่องเย็น(สารแกว้ประชาสงเคราะห์) สองฝ่ังสามัคคี นางสาวสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากลู 2



ที่ ช่ือโรงเรียน กลุม่เครือข่าย PISA วิทยาศาสตร์ (ประถม) กลุม่ PISA วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น) กลุม่

63 วัดห้วยหม้าย สองฝ่ังสามัคคี นายสมภพ  ถาแกว้ 3

64 บ้านแดนชุมพล (ประชานุกลุ) สองฝ่ังสามัคคี นางศิริรักษ์  ทองไหล 4

65 บ้านวังหลวง (วังมาประชาสามัคคี) หนองม่วงไข่ นายธีรพงศ์ สายค า 5

66 บ้านหนองน้ ารัด(พรหมาประชาสงเคราะห)์ หนองม่วงไข่ นางวันดี  มะโนรา  6

67 บ้านทุ่งแค้ว(คันธวงค์วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ นางสาวเขิมกา   วังคะออม    7

68 แม่ค ามีต าหนัก(ต าหนักธรรมวิทยาคาร) หนองม่วงไข่ นายภาณุวิชญ์     ชมภูทุ่ง 8 นางฐิติวรดา    ฤาชัย 10

69 บ้านหนองม่วงไข(่ม่วงไข่วิทยาคาร) หนองม่วงไข่ น.ส.เจนจริา  โลกค าลือ  1

70 อนุบาลร้องกวาง อนืๆ นายปรีดา  เนตรวีระ 2

สิง่ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องเตรียม

2.คอมพิวเตอร์+ปล๊ักไฟ

3. มาตรฐาน ตัวชี้วัด หลักสูตรวิทยาศาสตร์

1.ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อระดับโรงเรียน (แบบรายงานผลสอบของ สทศ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


