๑

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
ที่ 76 / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
……………………………………………………..………………………
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑ จัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียน เมื่อวันที่ ๗
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องประชุมชี้แจงแนวทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 (พร้อมกันทั่วประเทศ) เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน และ
นำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้น ฐำน ผู้บ ริหำรโรงเรียนและครูวิชำกำรได้ร่ว มวำงแผนกำรดำเนินกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนไ ด้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภำพันธ์ 2560
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพจึงแต่ งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนิ น กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ประกอบด้วย 10 ศูนย์ประสำนกำรสอบ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑) นำยกิตติพงศ์ รำชสิกข์
ผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยไพรสณฑ์ มะโนยำนะ
รองผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๓) นำยอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์
รองผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๔) นำยปฐมพงษ์ ดอกแก้ว
รองผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๗) นำยสุกิจ ยำพรม
รองผู้อำนวยกำรสพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๖) นำยกนก อยู่สิงห์
รองผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๙) นำยสมศักดิ์ อภัยกำวี
รองผู้อำนวยกำร สพป. แพร่ เขต ๑
กรรมกำร
๑๐) นำยประพันธ์ หงษ์เจ็ด
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
กรรมกำร
๑1) นำงปนัดดำ อุทัศน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑2) นำงสุนิดำ รำชสิกข์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรบุคคล
กรรมกำร
๑3) นำยเสน่ห์ ศรีเทพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
กรรมกำร
๑4) นำงสำวดรุณี ทิพยรักษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑5) นำงสำวกิ่งกำญจน์ มังกรณ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
๑6) นำงสำวพยอม แสนปัญญำ ผู้อำนวยกำรตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๑7) นำงกัญญณัฐ ศรีวิชัย
หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศฯ
กรรมกำร
18) นำงกันยำรัตน์ เกยงค์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
19) นำงสำวบุษยมำศ แบ่งทิศ
หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลฯ กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในแต่ละศูนย์ประสำนกำรสอบของสนำมสอบ โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจกแบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ประกอบด้วย
ที่
๑)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
๑1)

ชื่อ -สกุล
นำยประพันธ์ หงษ์เจ็ด
นำงทองสุข สุคันธะมำลำ
นำงฉัตรชนก ตันมำ
นำงวิไลวรรณ ดังก้อง
นำงกัญญำณัฐ ศรีวิชัย
นำยอำทิตย์ พัฒนสำรินทร์
นำงภณิดำ ทองประไพ
นำยสรวิชญ์ บัลลังก์นำค
นำงสำวบุษยมำศ แบ่งทิศ
นำยพิพัฒน์ ใจภักดี
นำยกรัณฑ์ สมจิตต์

เครือข่ำย/สนำมสอบโรงเรียน
หนองม่วงไข่/ผำนำงคอย
ช่อแฮ – นำจักร
ช่อแฮ – นำจักร
มิ่งเมือง
มิ่งเมือง
ผำนำงคอย/หนองม่วงไข่
เบญจมิตร/พญำพล
ยมเหนือ/สองฝั่งสำมัคคี
ยมเหนือ/สองฝั่งสำมัคคี
พญำพล/เบญจมิตร
สองฝั่งสำมัคคี/ยมเหนือ

มีหน้า ที่ นิ เทศติดตาม กำรกำรอ่ำ นออกเขียนได้ ระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ในวันที่ ๒๓-๒๔
กุมภำพันธ์ 2560 ในกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
3. คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ประกอบด้วย
3.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำช่อแฮนำจักร
๑) นำยสมภพ มุ้งทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพันเชิงฯ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยพีรวิชญ์ สิริปัญญำแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
รองประธำน ฯ
3) นำยพรศักดิ์ ทำนะขันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำจักร
กรรมกำร
4) นำยนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
กรรมกำร
5) นำยเชิด คำปลิว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใน
กรรมกำร
6) นำยดำวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแขม
กรรมกำร
7) นำยอุดร บุบผำมำลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว
กรรมกำร
8) นำงคำสุก ศิริอุดมพงศ์
รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำตอง
กรรมกำร
9) นำยประสิทธิ์ อ้นจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดต้นไคร้
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓

มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำร
แจกแบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.1.1 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำช่อแฮนำจักร จุดที่ 1
๑) นำยนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยดำวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองแขม
รองประธำน ฯ
๓) นำยอุดร บุบผำมำลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ลัว
กรรมกำร
4) นำยเชิด คำปลิว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(วันรัตวิทยำ) และ กำรแจกแบบทดสอบไป
สนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.1.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำช่อแฮนำจักร จุดที่ 2
๑) นำยพีรวิชญ์ สิริปัญญำแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยพรศักดิ์ ทำนะขันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำจักร
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวกรรณิกำร์ อุปนันชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนแต
กรรมกำร
4) นำยประเชิญ ท่วงที
ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนวัดกำญจนำรำม และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.1.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำช่อแฮนำจักร จุดที่ 3
๑) นำยธรรมรงศักดิ์ อินกัน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่
ประธำนกรรมกำร
2) นำงอรพินท์ สุกพันธ์
รอง ผอ.ร.ร.อนุบำลแพร่
รองประธำนกรรมกำร
3) นำงจำเนียร รัตนศรี
ครู ร.ร.อนุบำลแพร่
กรรมกำร
4) นำงระพีพรรณ วรรณรักษ์
ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนอนุบำลแพร่ และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

๔

๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.1.4 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบ
วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.1.4.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง โรงเรียนบ้ำนพันเชิง โรงเรียนบ้ำน
ใน โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้ำนนำตอง โรงเรียนบ้ำนหนองแขม โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว จำนวน 7 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)
2)

ชื่อ -สกุล
นำงวำสนำ จำนแก้ว
นำงสุจิตรำ เป็กทอง
นำยปรัชญำ ชัยปรัชญ์
นำงสำวพิมพ์ชนก หงษ์เหำะ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดต้นไคร้

ชั้นที่สอบ
ป.1

บ้ำนหนองแขม

บ้ำนพันเชิง
บ้ำนป่ำแดง

ป.1

3.1.4.2 สนำมสอบโรงเรียนวัดกำญจนำรำม ประกอบด้วยโรงเรียนวัดกำญจนำรำม โรงเรียนบ้ำนนำจักร
โรงเรียนบ้ำนดอนดี จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)

ชื่อ -สกุล
นำงอรพิน ไชยประพันธ์
นำงสำวกรรณิกำร์ อุปนันชัย

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดกำญจนำรำม

ชั้นที่สอบ
ป.1

บ้ำนแต

3.1.4.3 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางถนอม พริ้งเพริด
๑)
นำงสำวปรำงฉัตร กำศวิบูลย์
2)
นำงอมรำ วิจฝัน
นำงวิมลรัตน์ เทพอำนวย
นางพัชราภรณ์ ศรีโพธิ์
3)
นำงจินตนำ ชมพูรำษฎร์
นางลาวัลย์ ฉลอม
4)
นำงพิรุดำ ถิ่นหลวง
5)
นำงอัจฉริยำภรณ์ จงสุข
นำงสำวสุจิตรำ รัตนำกรไพบูลย์
6)
นำงสำวนำถลดำ พิกุลทอง
นำงสำวกำญจนำ ปลูกทรัพย์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ชั้นที่สอบ
ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.1/5
ป.1/6

๕

7)

นำงอุษณีย์ อินทรชิต
นำงสำวศิรินันท์ ปิ่นแก้ว

ครู
ครู

อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ป.1/7

มีหน้ำที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.1.5 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบ
วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.1.5.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง โรงเรียนบ้ำนพันเชิง
โรงเรียนบ้ำนใน โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้ำนนำตอง โรงเรียนบ้ำนหนองแขม โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว
จำนวน 7 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)
2)

ชื่อ -สกุล
นำงคำสุก ศิริอุดมพงศ์
นำงสำวบุหงำ อุปนันชัย
นำงรุ่งนภำ อ๊อดเอก
นำงวนิดำ อ้นจันทร์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนนำตอง

ชั้นที่สอบ
ป.2

บ้ำนป่ำแดง

บ้ำนแม่ลัว
บ้ำนหนองแขม

ป.2

3.1.5.2 สนำมสอบโรงเรียนวัดกำญจนำรำม ประกอบด้วยโรงเรียนวัดกำญจนำรำม โรงเรียนบ้ำนนำจักร
โรงเรียนบ้ำนดอนดี จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)

ชื่อ -สกุล
นำงยุพดี คำลือ
นำยทัตเทพ พวยฟุ้ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดกำญจนำรำม

ชั้นที่สอบ
ป.2

บ้ำนนำจักร

3.1.5.3 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางปรานอม พันธ์เลิศเมธี
๑)
นำงสำวณัฐชนำ แก่นทรัพย์
2)
นำงสำวศิยำมล เขื่อนเก้ำ
นำงระเบียบ อุตศรี
3)
นำงนงลักษณ์ ยำพรม
นำงจีรวัลย์ วรรณสอน
4)
นำงปรำณีย์ วีระชำติ
นำยชำญณรงค์ ชัยชนะ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ชั้นที่สอบ
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4

๖

5)
6)
7)

นำงสุทิน ฝักฝ่ำย
นำงเกวลี พลอยประดิษฐ์
นำงบุญเรือง หอมจันทร์
นำงคมขำ รัตนประทีป
นำงรำตรี เตียวสุวรรณ
นำงวิภำพรรณ ประกอบกำร

ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๑

อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ป.2/5
ป.2/6
ป.2/7

มีหน้ำที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.1.6 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่ ๒
4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.1.6.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง โรงเรียนบ้ำนพันเชิง
โรงเรียนบ้ำนใน โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้ำนนำตอง โรงเรียนบ้ำนหนองแขม โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว จำนวน 7
โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงเสริมศรี ปวงคำ
นำยณัฐกำนต์ นันต๊ะแก้ว
2)
นำงพรพรรณ ตื้อยศ
นำงสำวศศิวิมล กวำวสำม

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดต้นไคร้

ชั้นที่สอบ
ป.3

บ้ำนแม่ลัว

บ้ำนใน
บ้ำนหนองแขม

ป.3

3.1.6.2 สนำมสอบโรงเรียนวัดกำญจนำรำม ประกอบด้วยโรงเรียนวัดกำญจนำรำม โรงเรียนบ้ำนนำจักร
โรงเรียนบ้ำนดอนดี จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสำวบุญต่อ ผำสิงห์
นำยมำนิตย์ พริบไหว

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนดอนดี

ชั้นที่สอบ
ป.3

บ้ำนนำจักร

3.1.6.3 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงชวนพิศ สมบัตินันทนำ
นำงสำวประภำพร มะละสำร
2)
นำงสิรินทร์ พรมรังกำ
นำงอนงวรรณ บรรเลง
3)
นำงสุวิมล ขัดแก้ว
นำงนัทธียำ ตันไชย

ตำแหน่ง
ครู
ครู คศ ๒
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓

โรงเรียน
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ชั้นที่สอบ
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3

๗

4)
5)
6)
7)

นำงศรีรัตน์ เมฆสิงห์
นำงวันรุณี อนุกูล
นำงสำวเบญจมำศ ชัยวรรณคุปต์
นำยอรรถพงษ์ ใจดี
นำงศุจินันท์ เสนำธรรม
นำยศรำวุธ จินดำ
นำงศุลีมำศ กวำงสบำย
นำงสำวนภำพร จำรเมือง

ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๒
ครู
ครู
ครู
ครู

อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ป.3/4
ป.3/5
ป.3/6
ป.3/7

มีหน้ำที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.1.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่ ๒
4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.1.7.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง โรงเรียนบ้ำนพันเชิง โรงเรียน
บ้ำนใน โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนบ้ำนนำตอง โรงเรียนบ้ำนหนองแขม โรงเรียนบ้ำนแม่ลัว จำนวน 7 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงจริยำ ก๋ำลัง
ครู
วัดต้นไคร้
ป.4
บ้ำนพันเชิง
นำยณรงค์ สีเทำ
ครู
2)
นำยสุพจน์ ดวงมณี
ครู
บ้ำนแม่ลัว
ป.4
นำงสมหมำย เหมืองจำ
ครู
บ้ำนป่ำแดง
3.1.7.2 สนำมสอบโรงเรียนวัดกำญจนำรำม ประกอบด้วยโรงเรียนวัดกำญจนำรำม โรงเรียนบ้ำนนำจักร
โรงเรียนบ้ำนดอนดี จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงชนิตำ อัครเดชำพงศ์
นำงละเอียด มิ่งปรีชำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนดอนดี

ชั้นที่สอบ
ป.4

บ้ำนนำจักร

3.1.7.3 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลแพร่ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
๑)
นำงสุจิน วิทยำภรณ์พงศ์
นำยกิตติชัย กิติสมร
2)
นำงกัลยำ วรรณมณี
นำงคำมูล สำยวัฒนำ
3)
นำงสุมำลี ผสมทอง
นำยอำพล แก้ววิเชียร

ตำแหน่ง
ครู
ครู คศ ๒
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ชั้นที่สอบ
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3

๘

4)
5)
6)
7)
8)

นำงอัมพร คำมีศรี
นำงสำวจิตคะนึง ยำมี
นำงฟองจันทร์ เหมืองหม้อ
นำยชูชัย ป่ำคำ
นำงพีระพรรณ ใจกลม
นำงสำวอัจฉรำ แอบแฝง
นำงนพพร แบ่งทิศ
นำงสำวมยุรำ ถือแก้ว
นำงปริชำติ ตำคำ
นำยสุกฤษฎ์ ชำยป่ำ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ

ป.4/4
ป.4/5
ป.4/6
ป.4/7
ป.4/8

มีหน้ำที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.1.8 คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
3.1.8.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(วันรัตวิทยำ)
๑) นำยนพรัตน์ ส่วนบุญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
๒) นำงสำวบุหงำ อุปนันชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
๓) นำงสำวพิมพ์ชนก กวำงสบำย
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
4) นำงสมหมำย เหมืองจำ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
5) นำงสำวอรพิน งิ้วแดง
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
3.1.8.2 สอบสนำมสอบโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
๑) นำยพีรวิชญ์ สิริปัญญำแสง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
๒) นำยประเชิญ ท่วงที
ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
๓) นำงอรพิน ไชยประพันธ์
ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
4) นำงยุพดี คำลือ
ครูโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
5) นำยสงกรำนต์ ขัตติสะ
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนดี
มีหน้ำทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมสำหรับกำรจัดสอบ
3.1.8.3 สอบสนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่
๑) นำงไพวรรณ จันทร์ทิพย์
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบำลแพร่
1) นำยจิระพงษ์ เสียงดี
พนักงำนบริกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่
2) นำยทินวร คงทน
พนักงำนบริกำรโรงเรียนอนุบำลแพร่

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๙

3.1.9 คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ห้อง
ประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑) นำงศิริพร จันต๊ะใจ
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนพันเชิง
๒) นำงสำววำรุณี ลำภใหญ่
ธุรกำรโรงเรียนวัดกำญจนำรำม
๓) นำงแพรวนภำ ชัยนนถี
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนำจักร
๔) นำงสำวพิรดำ สุกพันธ์
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
๕) นำงระพีพรรณ วรรณรักษ์
ครูโรงเรียนอนุบำลแพร่
๖) ว่ำที่ ร้อยตรีธวัช เวียงศรี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร โรงเรียนอนุบำลแพร่
มีหน้ำที่ประสำนงำนโรงเรียน/ทีมวิชำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน
ที่ สพฐ. ก ำหนด ของโรงเรี ย นในกลุ่ มเครื อข่ ำยกำรศึก ษำกำรศึก ษำช่ อแฮนำจักร และนำแบบกรอกที่ กรอก
เรียบร้อย พร้อมมำตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัก
ทอง ๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
3.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง
1.นำยดิเรก ฉันทำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย)
2.นำยณัฐกิตติ์ ศำสตรำนุเครำะห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ
3.นำยธีระวิทย์ ภิญโญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ
4.นำยศรีพจน์ เชียงวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหงส์
5.นำยทวี มะทะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ
6.นำยรณยุทธ์ วงศ์พยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ำโค้ง
7.นำยหอมแต่ง อ่องลออ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในเวียง
8.นำยประพันธ์ บุญมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำแหลม
9.นำยกรัณย์ เฮงพำนิช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำซ้อง
10.นำงเมตตำ คำหงษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง
11.นำยอนุสรณ์ พรมรังกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง
12.นำยสงวน ท้ำวน้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ
13.นำงสำวกำญจนำ กัญจนวัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง
14.นำยอนันต์ หมดห่วง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนันทำรำมฯ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำร
แจกแบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.2.1 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อย กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง จุดที่ 1
1.นำยดิเรก ฉันทำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย) ประธำนกรรมกำร
2.นำยประพันธ์ บุญมี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำแหลม
กรรมกำร
3.นำงเมตตำ คำหงษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง
กรรมกำร
4.นำยอนุสรณ์ พรมรังกำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๐

มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย) โรงเรียนบ้ำนนำแหลม โรงเรียน
บ้ำนร่องฟอง โรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.2.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อย กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง จุดที่ 2
1.นำยสงวน ท้ำวน้อย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ
ประธำนกรรมกำร
2.นำยณัฐกิตติ์ ศำสตรำนุเครำะห์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ
กรรมกำร
9.นำยกรัณย์ เฮงพำนิช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำซ้อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนวัดเหมืองค่ำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ โรงเรียนบ้ำน
กำซ้อง และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.2.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง จุดที่ 3
1.นำยศรีพจน์ เชียงวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหงส์
ประธำนกรรมกำร
2.นำยอนันต์ หมดห่วง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนันทำรำมฯ
กรรมกำร
3.นำงสำวกำญจนำ กัญจนวัฒน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนวังหงส์ โรงเรียนบ้ำนนันทำรำมฯ โรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง
และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง จุดที่ 4
1.นำยหอมแต่ง อ่องลออ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนในเวียง
2.นำยรณยุทธ์ วงศ์พยำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดน้ำโค้ง
3.นำยทวี มะทะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนในเวียง โรงเรียนวัดน้ำโค้ง โรงเรียนบ้ำนสุพรรณ และ
กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

๑๑

๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง จุดที่ 5
๑) นำยธีระวิทย์ ภิญโญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวชุมพร ลือรำช
ครู คศ. ๓
รองประธำน ฯ
๓) นำงสุรีรัตน์ ธรรมสรำงกูล
ครู คศ. ๒
กรรมกำร
4) นำงมยุรีย์ อัฐวงศ์
ครู คศ. ๔
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3-4 สอบวันที่ ๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ประกอบด้วย
3.3.7.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยำลัย) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งโฮ้งฯ โรงเรียนบ้ำนร่องฟอง
จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1.นำงพเยียรัตน์ สืบแก้ว
2.นำยวัลภพ หม้อกรอง
2)
1.นำงสำยันต์ หอมขจร
2.นำยธีรพล ดุเหว่ำ
3)
1.นำงสุธำพร รัตนชมภู
2.นำงลักษณ์ภูมินันท์ โสภำ
4)
1.นำงบรรจง มะลิ
2.นำงธัญชนก แดนโพธิ์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนทุ่งโฮ้ง
บ้ำนร่องฟอง
บ้ำนทุ่งโฮ้ง
บ้ำนร่องฟอง
บ้ำนทุ่งโฮ้ง
บ้ำนร่องฟอง
บ้ำนทุ่งโฮ้ง
บ้ำนร่องฟอง

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

๑๒

3.3.7.2 สนำมสอบโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเหมืองค่ำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ
และ โรงเรียนบ้ำนกำซ้อง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)
2)
3)
4)

ชื่อ -สกุล
1.นำงพิมพ์ชนก สิงห์ซอม
2.นำงอมรรัตน์ คำน้ำปำด
1.นำงดำรินทร์ ซื่อตรง
2.นำงสำวภัทรวรรณ ถิ่นจันทร์
1.นำงพิมลพรรณ เชียงทำ
2.นำยสุริยศ เหมืองจำ
1.นำงปำนฤทัย ปรีดี
2.นำงสำวไอรดำ มหิงษำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเหมืองค่ำ
โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ
โรงเรียนวัดเหมืองค่ำ
โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ
โรงเรียนวัดเหมืองค่ำ
โรงเรียนบ้ำนกำซ้อง
โรงเรียนบ้ำนกำซ้อง
โรงเรียนชุมชนบ้ำนเหมืองหม้อ

ชั้นที่
สอบ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4

3.3.7.3 สนำมสอบโรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้ำนนำแหลมจำนวน
2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1.นำงเสำวภำ พรมทอง
2.น.ส.มณีรัตน์ ปัทมำภรณ์พงษ์
2)
1.น.ส.เพ็ญพรรณ เตโซ
2.นำยอัครพล แหลมเลิศ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
รัฐรำษฎร์บำรุง
บ้ำนนำแหลม
รัฐรำษฎร์บำรุง
บ้ำนนำแหลม

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.2

3.3.7.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำแหลม ประกอบด้วยโรงเรียนรัฐรำษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้ำนนำแหลม
จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
1.นำยวิเชียร เกิดโต
ครู
รัฐรำษฎร์บำรุง
ป.3
2.นำยสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์
ครู
บ้ำนนำแหลม
2)
1.นำงทิวำนันท์ กำศเจริญ
ครู
รัฐรำษฎร์บำรุง
ป.4
2.นำงศิริพร วรรณำ
ครู
บ้ำนนำแหลม
3.3.7.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ โรงเรียนบ้ำนในเวียง และ
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
1.นำงสำวธิดำ จีกัน
ครู
บ้ำนในเวียง
ป.1
2.นำงกุลวิมล อินทนำ
ครู
วัดน้ำโค้ง
2)
1.นำงพิศวำท ทองไหล
ครู
บ้ำนสุพรรณ
ป.2
2.นำงอรสำ จันกัน
ครู
บ้ำนในเวียง

๑๓

3.3.7.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนในเวียง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนสุพรรณ โรงเรียนบ้ำนในเวียง และ
โรงเรียนวัดน้ำโค้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
1.นำงสุมะนำ ทองหมื่น
ครู
บ้ำนสุพรรณ
ป.3
2.นำงสำววรำพร นำมจะโปะ
ครู
บ้ำนในเวียง
2)
1.นำงมำนพ สมใจ
ครู
วัดน้ำโค้ง
ป.4
2.นำงรัชรินดำ พรหมวัชรำนนท์
ครู
บ้ำนสุพรรณ
3.3.7.7 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังหงส์ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังหงส์ โรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง และ
โรงเรียนบ้ำนนันทำรำมฯ จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
1.นำยอนุสรณ์ ปวงจันทร์
ครู
บ้ำนนันทำรำมฯ
ป.1
2.นำงฟองจันทร์ ข้ำมหก
ครู
บ้ำนเวียงตั้ง
2)
1.นำงปฐมพร ดวงสี
ครู
บ้ำนเวียงตั้ง
ป.2
2.น.ส.มลธิรำ ปวงจันทร์
ครู
บ้ำนวังหงส์
3)
1.นำงเนตรนภำ บุตรตะเคียน
ครู
บ้ำนเวียงตั้ง
ป.3
2.นำงศรัญญำ หงษ์หนึ่ง
ครู
บ้ำนวังหงส์
4)
1.นำงปริญญำ มีฐำนะ
ครู
บ้ำนเวียงตั้ง
ป.4
2.นำยศุภกฤษฎ์ กวำงสบำย
ครู
บ้ำนนันทำรำม
3.3.7.8 สนำมสอบโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงนิพร ฟ้ำเลื่อน
ครู คศ ๓
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๑
นำยวัชรพันธ์ ตันยงค์
ครู
อนุบำลแพร่
2)
นำงสำววำสนำ สันป่ำแก้ว
ครู
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๒
นำงสำวจันทร์ทิมำ มงคลชัย
ครู
อนุบำลแพร่
๓)
นำงสำวพรรณทิพำ เทียมตำ
ครูผู้ช่วย
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๓
นำงนวลละออ ศรีจันทร์กำศ
ครู
อนุบำลแพร่
๔)
นำงสำวธิดำวรรณ นิพันธกุศล
ครู
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๔
นายสมเกียรติ นิลเกตุ
ครู
อนุบำลแพร่
๕)
นำงมลชยำ กำศอินตำ
ครู คศ ๓
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๕
นำงสำวเกศินี คะชำ
ครู
อนุบำลแพร่
๖)
นำงมำลี ธรรมเมือง
ครู คศ ๓
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๖
นำยสันติรำษฎร์ พชรศักดิ์
ครู
อนุบำลแพร่
๗)
นำงทัศนีย์ สินธุวงศ์
ครู คศ ๓
วัดเมธังกรำวำสฯ
ป.1/๗
นำงพิมลพรรณ อุตดี
ครู
อนุบำลแพร่

๑๔

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสุภำวดี กำวีวล
นายอภิชาต ดิษเทศ
2)
นำงศรีสกุล วิหก
นำงสำวชีวรัตน์ ยะยวง
๓)
นำงสำวรุ่งนภำ พะย๋ำ
นำงศิริพร สีเทำ
๔)
นำงไพลิน จับจ่ำย
นำยภำณุพงศ์ ทำประเสริฐ
๕)
นำงจรัสศรี คชปัญญำ
นำยปฎิวัติ สุภำษี
๖)
นำงจุฑำมำศ ศรีวิลัย
นำงสำวสรัลนุช บ่อคำ
๗)
นำงไพรวัลย์ ชำญชัยวีรพันธ์
นำยสำยัณห์ แห่งพิษ

ตำแหน่ง
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู

โรงเรียน
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่

ชั้นที่สอบ
ป.๒/๑
ป.๒/๒
ป.๒/๓
ป.๒/๔
ป.๒/๕
ป.๒/๖
ป.๒/๗

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๒ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.3.7.9 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓-๔ สอบ
วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย สนำมสอบโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดเม
ธังกรำวำสฯ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำยอัจฉริยะ วงศ์ศิริ
นำงสำวสุภำพร ดอนจักร
2)
นำงสำวพิมพำ วงศ์หำญ
นำยดำรงพล ปัญญำมำก
๓)
นำงสำวปุญญำภำ อัครภำศรี
นำงสำวชิษณุชำ แก้วมำ
๔)
นำงสำวนุจรีย์ ประพรง
นำงสำวมณีมัญชุ์ ง้ำวแหลม
๕)
นำงสีดำ ชุ่มเชื้อ
นำยประสพ สุขประเสริฐ
๖)
นำงวำสนำ หงส์ห้ำ
นำงสำวชัญญณัท จงสุข
๗)
นำงสุนิษำ จินำกุล
นำงสุภัทรำ ศรีละวัตร

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู

โรงเรียน
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่

ชั้นที่สอบ
ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓
ป.๓/๔
ป.๓/๕
ป.๓/๖
ป.๓/๗

๑๕

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสำวจิรำรัตน์ ปันแก้ว
นำยญำณวัฒน์ วงศ์ถำนะ
2)
นำงศุภรำภรณ์ ตินรำศรี
นำงสำวชฎำภรณ์ จตุพงศ์สวัสดิ์
๓)
นำงบุญจันทร์ เสำร์แดน
นำงสำวเนตรดำว ปัญญำไว
๔)
นำงปรำณีต ภำคธูป
นำยชุติเดช เดชำธนำโยธิน
๕)
นำงมยุรี นำคมณี
นำงสำวภัทรชนก ใจธรรม
๖)
นำงธิดำรัตน์ โชติกยำนนท์
นำยชนินทร์ สิงคิบุตร
๗)
นำงสุรีรัตน์ ธรรมสรำงกูล
นำงชลพิณทุ์ พัฒนสำรินทร์
๘)
นำงสำวสำวิตรี วงศ์วำร
นำงสำวศรันย์รักษ์ ศิลำนุรักษ์

ตำแหน่ง
ครู คศ ๑
ครู
ครู
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๓
ครู
ครู คศ ๒
ครู
ครู คศ ๒
ครู
ครู คศ ๓
ครู

โรงเรียน
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่
วัดเมธังกรำวำสฯ
อนุบำลแพร่

ชั้นที่สอบ
ป.๔/๑
ป.๔/๒
ป.๔/๓
ป.๔/๔
ป.๔/๕
ป.๔/๖
ป.๔/๗
ป.๔/๘

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.3.8 คณะกรรมกำรกรอกข้ อ มู ล ผลกำรทดสอบกำรอ่ ำ นออกเขี ย นได้ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๐
ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
1.น.ส.สุดำพร พงษ์มณี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนในเวียง
ประธำนกรรมกำร
2.นำยตฤณ จุณณวัตต์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเวียงตั้ง
กรรมกำร
3.น.ส.มัชฌิมำ เนื่องพืช
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนเหมืองหม้อ
กรรมกำร
4.น.ส.ฐิติพร คณฑำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสุพรรณฯ
กรรมกำร
5.นำงฉัตรชนันทร์ ถุงคำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนร่องฟอง
กรรมกำร
6.นำงโนรี กำศเกษม
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนวัดเมธังกรำวำสฯ กรรมกำร
7.น.ส.ศิมำพร คำวรรณ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบ้ำนทุ่งโฮ้ง
กรรมกำร
8.น.ส.กรรภิรมย์ หนองหลิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนันทำรำมฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ประสำนงำนโรงเรียน/ทีมวิชำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน
ที่ สพฐ. กำหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำมิ่งเมือง และนำแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑

๑๖

3.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล
3.3.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล
1) นำยสง่ำ หมอนเขื่อน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำวพัชรินทร์ สำมำรถ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น
กรรมกำร
3.) นำยธีรพงศ์ ซื่อตรง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำชำ(วิชัยฯ) กรรมกำร
4.) นำยสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
กรรมกำร
5.) นำยสุรชัย สุริยะไชย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ
กรรมกำร
6.) นำยกัมพล ภิมำลย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปง
กรรมกำร
7.) นำยสุวิทย์ แบ่งทิศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคูหำ
กรรมกำร
8.) นำงสำวณัฐพิมล ธรรมสรำงกูร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
กรรมกำร
9.) นำยสำนิตย์ สุขโข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม
กรรมกำร
10.) นำยจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล กำรรับข้อสอบจำก
ศูนย์สอบ และกำรแจกแบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.3.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล จุดที่1 โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ
๑) นำยจรัญ พันธ์กสิกรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสำนิตย์ สุขโข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม
รองประธำน ฯ
๓) นำยกัมพล ภิมำลย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปง
กรรมกำร
4) นำยธีรพงศ์ ซื่อตรง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำชำฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑ - ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ โรงเรียนวัดทุ่งล้อม-ศรีสิทธิ์
โรงเรียนบ้ำนปง และโรงเรียนบ้ำนน้ำชำฯ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ - ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล จุดที่ 2 โรงเรียนบ้ำนถิ่นฯ
๑) นำงสำวพัชรินทร์ สำมำรถ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น
ประธำนกรรมกำร
2 นำยสุวิทย์ แบ่งทิศ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำคูหำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนถิ่นฯ และโรงเรียนบ้ำนนำคูหำ และกำรแจก
แบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่นฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรสอบ

๑๗

3.3.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล จุดที่ 3 โรงเรียนบ้ำนสวน
เขื่อน
๑ ) นำยสง่ำ หมอนเขื่อน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
ประธำนกรรมกำร
2) นำงพรทิพย์ นำแหลม
ครูโรงเรียนบ้ำนดงฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ - ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล จุดที่ 4 โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
๑) นำยสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประธำนกรรมกำร
2) นำยสุรชัย สุริยะไชย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑-2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง โรงเรียน
วัดศรีภูมิ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑-2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย ให้เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำพญำพล จุดที่ 5 โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
๑) นำงสำวณัฐพิมล ธรรมสรำงกูร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง ประธำนกรรมกำร
2) นำยสุรชัย สุริยะไชย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีภูมิ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 - ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง โรงเรียน
วัดศรีภูมิ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 -๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ให้เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.3.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๑๘

3.3.7.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ โรงเรียนบ้ำนปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
ศรีสิทธิ์ และโรงเรียนบ้ำนน้ำชำ(วิชัยฯ) จำนวน 4 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาวศุภาภรณ์ พรวนเจริญ
๑)
นำงเกศรินทร์ ศรีโพธิ์
2)
นำงกำญจมำศ ทะตัน
นำงจุรำภรณ์ วงศ์ฉำยำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนห้วยม้ำ
บ้ำนปง
วัดทุ่งล้อม

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1

ห้องสอบที่
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
เลขที่นั่งสอบ
1
บ้ำนปง
3
1-3
1
วัดทุ่งล้อม
3
4- 6
2
บ้ำนน้ำชำ
3
7-9
2
บ้ำนห้วยม้ำ
3
10-12
3.3.7.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่น ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนถิ่น โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงอัมพร ไชยเกิด
นายมนต์ชัย หมอนเขื่อน
ห้องสอบที่
โรงเรียน
1
บ้ำนถิ่น
1
บ้ำนนำคูหำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนสวนเขื่อน
บ้ำนสวนเขื่อน

จำนวนนักเรียน
14
2

ชั้นที่สอบ
ป.1

เลขที่นั่งสอบ
1-14
15-16

3.3.7.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางลัดดากรณ์ ศรียงศ์
๑)
นำงภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์
ห้องสอบที่
โรงเรียน
1
บ้ำนสวนเขื่อน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนถิ่น
บ้ำนนำคูหำ
จำนวนนักเรียน
16

ชั้นที่สอบ
ป.1

เลขที่นั่งสอบ
1-16

3.3.7.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
โรงเรียนวัดศรีภูมิ จำนวน 3 โรงเรียน

๑๙

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงพัชยำ วงศ์ณรัตน์
นำงชนนิภำ หงษ์แก้ว
นางบัวรัน อินสวรรค์
2)
นำงสำวอัญชลี สวนทอง
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
บ้ำนวังช้ำง
บ้ำนแม่หล่ำย
บ้ำนแม่หล่ำย
วัดศรีภูมิ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดศรีภูมิ
บ้ำนแม่หล่ำย
บ้ำนวังช้ำง
วัดศรีภูมิ

จำนวนนักเรียน
15
4
10
9

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1

เลขที่นั่งสอบ
1 - 15
16 - 19
1 – 10
11 - 19

มีหน้าที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.3.8 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.3.8.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ โรงเรียนบ้ำนปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
ศรีสิทธิ์ และโรงเรียนบ้ำนน้ำชำ(วิชัยฯ) จำนวน 4 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นำงประนอม ใจแก้ว
๑)
นางศุภลักษณ์ สุวรรณรัตน์
นายยุทธการณ์ กฤติยะโชติ
2)
นำงสำวปิยะวรรณ ฝำยถิ่น
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนปง
วัดทุ่งล้อม
บ้ำนห้วยม้ำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยม้ำ
วัดทุ่งล้อม
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนปง

จำนวนนักเรียน
6
11
6
7

ชั้นที่สอบ
ป.2
ป.2

เลขที่นั่งสอบ
1-6
7 - 17
1-6
7 - 13

3.3.8.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่น ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนถิ่น โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)

ชื่อ -สกุล
นำงดำรุณี ทะฤำษี
นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน

ชั้นที่สอบ
ป.2

๒๐

ห้องสอบที่
โรงเรียน
1
บ้ำนถิ่น
1
บ้ำนนำคูหำ

จำนวนนักเรียน
11
5

เลขที่นั่งสอบ
1 - 11
12 - 16

3.3.8.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสุรีย์พร ธรรมสรำงกูร
นำงอมรศรี นำมลี
ห้องสอบที่
1

โรงเรียน
บ้ำนสวนเขื่อน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
โรงเรียนบ้ำนถิ่น
โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ

จำนวนนักเรียน
21

ชั้นที่สอบ
ป.2
เลขที่นั่งสอบ
1 - 21

มีหน้าที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.3.8.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
โรงเรียนวัดศรีภูมิ จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์
๑)
นำงกันธิดำ สวัยษร
นางเบญจวรรณ เสมานุสรณ์
2)
นำงปภำดำ กรุงศรี
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
บ้ำนวังช้ำง
บ้ำนแม่หล่ำย
บ้ำนแม่หล่ำย
วัดศรีภูมิ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
วัดศรีภูมิ
บ้ำนแม่หล่ำย
บ้ำนวังช้ำง
บ้ำนแม่หล่ำย

จำนวนนักเรียน
9
7
6
10

ชั้นที่สอบ
ป.2
ป.2

เลขที่นั่งสอบ
1-9
10 – 16
17 - 22
23 – 32

มีหน้าที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ

ปี

๒๑

3.3.9 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.3.9.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ โรงเรียนบ้ำนปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
ศรีสิทธิ์ และโรงเรียนบ้ำนน้ำชำ(วิชัยฯ) จำนวน 4 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงพิชญ์ญำ ดีแก้ว
นำงสำวณัฎฐกัญญำ เรือนอุ่น
2)
นำงนพภัสสร ปำนหมอก
นำงนงนิตย์ อินทรรุจิกุล
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
วัดทุ่งล้อม
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนปง
บ้ำนห้วยม้ำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนปง
บ้ำนห้วยม้ำ
บ้ำนน้ำชำ
วัดทุ่งล้อม

ชั้นที่สอบ
ป.3
ป.3

จำนวนนักเรียน
13
2
12
7

เลขที่นั่งสอบ
1 - 13
14 - 15
1 - 12
13 - 19

3.3.9.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่น ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนถิ่น โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายมนต์ชัย หมอนเขื่อน
๑)
นางอัมพร ไชยเกิด
ห้องสอบที่
1
1

โรงเรียน
บ้ำนถิ่น
บ้ำนนำคูหำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนสวนเขื่อน
บ้ำนสวนเขื่อน

จำนวนนักเรียน
20
5

ชั้นที่สอบ
ป.3

เลขที่นั่งสอบ
1 - 20
21 - 25

3.3.9.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาวละเอียด พงศ์ถิ่น
๑)
นำงสำวสุภัสสร แสนหลวง
ห้องสอบที่
1

โรงเรียน
บ้ำนสวนเขื่อน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนถิ่น
บ้ำนนำคูหำ

จำนวนนักเรียน
21

ชั้นที่สอบ
ป.3

เลขที่นั่งสอบ
1 - 21

๒๒

3.3.9.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนวัดศรี
ภูมิ จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงกันธิดำ สวัยษร
นำงจันทร์เพ็ญ ทิพย์โพธิ์
นางพิรญาณ์ เกิดกุล
2)
นำงบัวรัน อินสวรรค์
ห้องสอบที่
โรงเรียน
1
บ้ำนวังช้ำง
2
วัดศรีภูมิ
2
บ้ำนแม่หล่ำย

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่หล่ำย
วัดศรีภูมิ
บ้ำนวังช้ำง
บ้ำนวังช้ำง

จำนวนนักเรียน
15
11
8

ชั้นที่สอบ
ป.3
ป.3

เลขที่นั่งสอบ
1 – 15
1 - 11
12 – 19

มีหน้าที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.3.10 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.3.10.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำฯ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ โรงเรียนบ้ำนปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม
ศรีสิทธิ์ และโรงเรียนบ้ำนน้ำชำ(วิชัยฯ) จำนวน 4 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางอุธยา ปิ่นทอง
๑)
นำยพัฒนวิทย์ หอมดอก
2)
นำยณัฐนันท์ สุคันธมำลำ
นำงสำวชลธิชำ ตุ้ยดำ
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
บ้ำนปง
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนห้วยม้ำ
วัดทุ่งล้อม

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยม้ำ
วัดทุ่งล้อม
บ้ำนน้ำชำ
บ้ำนปง

จำนวนนักเรียน
12
6
8
7

ชั้นที่สอบ
ป.4
ป.4
เลขที่นั่งสอบ
1 - 12
13 - 18
1–8
9 - 15

3.3.10.2 โรงเรียนบ้ำนถิ่น ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนถิ่น โรงเรียนบ้ำนนำคูหำ จำนวน 2 โรงเรียน

๒๓

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสน
๑)
นำงดำรุณี ทะฤำษี
ห้องสอบที่
1
1

โรงเรียน
บ้ำนถิ่น
บ้ำนนำคูหำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่แคม
บ้ำนสวนเขื่อน

จำนวนนักเรียน
8
5

ชั้นที่สอบ
ป.4

เลขที่นั่งสอบ
1-8
9 - 13

3.3.10.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์
๑)
นำงภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์
ห้องสอบที่
1

โรงเรียน
บ้ำนสวนเขื่อน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนถิ่น
บ้ำนนำคูหำ

จำนวนนักเรียน
22

ชั้นที่สอบ
ป.4

เลขที่นั่งสอบ
1 - 22

3.3.10.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง โรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย โรงเรียนวัดศรีภูมิ
จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางวิไลพร รักเรียน
๑)
นำงปภำดำ กรุงศรี
นางสุรีย์พร เดชอุปการ
2)
นำยเรืองสินธุ์ หอมดอก
ห้องสอบที่
1
1
2
2

โรงเรียน
บ้ำนแม่หล่ำย
วัดศรีภูมิ
บ้ำนแม่หล่ำย
บ้ำนวังช้ำง

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนวังช้ำง
บ้ำนแม่หล่ำย
วัดศรีภูมิ
บ้ำนแม่หล่ำย

จำนวนนักเรียน
9
9
8
12

ชั้นที่สอบ
ป.4
ป.4

เลขที่นั่งสอบ
1–9
10 -18
1-8
9 - 20

มีหน้าที่ ทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ

๒๔

3.3.11 คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
3.3.11.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ
๑) นำยจรัญ พันธ์กสิกรรม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ
2) นำยบุญเชิด ม้ำอุตส่ำห์
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ
3) นำงอุธยำ ปิ่นทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.3.11.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่น
๑) นำงสำวพัชรินทร์ สำมำรถ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น
2) นำยสุรินทร์ กองโกย
ลูกจ้ำงประจำโรงเรียนบ้ำนถิ่น
3) นำยสมคิด ฝำเรือนดี
ครูโรงเรียนบ้ำนถิ่น

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.3.11.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
๑) นำยสง่ำ หมอนเขื่อน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
2) นำยสมบูรณ์ ปัญญำเหมือง ลูกจ้ำงประจำโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
3) นำยมนต์ชัย หมอนเขื่อน
ครูโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

11.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
๑) นำยสมบูรณ์ จงรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
2) นำยเกตุ สุธรรม
ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
3) นำยศำสตรำ บ่อคำ
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.3.11.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
๑) นำงสำวณัฐพิมล ธรรมสรำงกูร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
2) นำยสมำน เขียวแก้ว
ลูกจ้ำงประจำโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง
3) นำยพงษภัทร ตันมำ
ครูโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสาหรับการจัดสอบ
3.3.12 คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)

นำงศจีรัตน์ อ้นจันทร์
นำงสำวจุฑำรัตน์ สุกใส
นำงสำวทิพวรรณ ปัญญำกวำว
นำยธีรวีร์ วำณิชโยปชีวี
นำงสรัลรัตน์ ทนันชัย
นำงสำวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน

ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนสวนเขื่อน
กรรมกำร
ธุรกำรโรงเรียนวัดทุ่งล้อม น้ำชำ
กรรมกำร
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแม่หล่ำย
กรรมกำร
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนวังช้ำง ศรีภูมิ
กรรมกำร
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยม้ำ บ้ำนปง
กรรมกำร
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนถิ่น บ้ำนนำคูหำ
กรรมกำร

ปี

๒๕

มีหน้าที่ ประสานงานโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน และดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนน
ที่ สพฐ. กาหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล และนาแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย
พร้อมมาตรวจสอบความถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
3.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเบญจมิตร
3.4.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยเบญจมิตร
๑) นำยวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยวิทูรย์ สินธุวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร
รองประธำน ฯ
๓) นำยพนมพันธุ์ โชคอำนวยพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย
กรรมกำร
๔) นำยปรำกำร ท้ำวพันวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ
กรรมกำร
๕) นำยณรงค์ ไชยเกิด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด
กรรมกำร
๖) นำยไพรัช ฑีฆำวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย
กรรมกำร
๗) นำยธวัชชัย วังคะออม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง
กรรมกำร
๘) นำยรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม
กรรมกำร
๙) นำยสุวรรณ หลำยกิจพำนิช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชุม
กรรมกำร
๑๐) นำงวีรปรียำ ภูมิพีระวิภพ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง
กรรมกำร
๑๑) ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนำธรรม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ยำงตำล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจก
แบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.4.๒ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเบญจมิตร จุดที่ ๑
๑) นำยวรทัศน์ ศิริเดชพันธุ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยธวัชชัย วังคะออม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง
รองประธำน ฯ
๓) นำยสุวรรณ หลำยกิจพำนิช
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชุม
กรรมกำร
๔) นำยณรงค์ ไชยเกิด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด
กรรมกำร
๕) นำงวีรปรียำ ภูมิพีระวิภพ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง กรรมกำร
๖) ว่ำที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนำธรรม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่ยำงตำล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว , โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง โรงเรียนบ้ำน
ดอนชุม , โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด , โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง และโรงเรียนแม่ยำงตำล
และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ

๒๖

3.4.๓ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเบญจมิตร จุดที่ ๒
๑) นำยวิทูรย์ สินธุวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประธำนกรรมกำรฯ
๒) นำยพนมพันธุ์ โชคอำนวยพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย
รองประธำนฯ
๓) นำยปรำกำร ท้ำวพันวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ
กรรมกำร
๔) นำยรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม
กรรมกำร
๕) นำยไพรัช ฑีฆำวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย
กรรมกำรและเลขำฯ
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร , โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย
, โรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ , โรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม และโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.4.4 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.4.4.๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด
โรงเรียนแม่ยำงตำล จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางปราณี บุญทน
๑)
น.ส.สุวิญชำ ข่มอำวุธ
๒)
นำงชุลีพร พิทยำกิต
นำงอัจฉรำภรณ์ จันภิรมย์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
แม่ยำงตำล

ชั้นที่สอบ
ป.๑

บ้ำนแม่ยำงกำด

บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว

ป.๑

3.4.4.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวงและ
โรงเรียนบ้ำนดอนชุม จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางจิระประภา จงรักษ์
๑)
น.ส.วนิดำ เสียงหวำน
๒)
นำงเสงี่ยม เรียงรอง
น.ส.จุฑำมำศ ไข่ทำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนแม่ยำงยวง
บ้ำนดอนชุม

ชั้นที่สอบ
ป.๑
ป.๑

๒๗

3.4.4.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางนฤมล อินต๊ะจัง
๑)
นำยพงษ์ศักดิ์ ครองสุข

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ

ชั้นที่สอบ
ป.๑

บ้ำนอ้อยวิทยำคำร

3.4.4.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาลี ดวงใน
๑)
นำงดวงใจ จันแก้ว

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๑

3.4.4.๕ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายยอดยิ่ง ฬาทอง
๑)
นำงสุดธิรำ ขุนคลัง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๑

3.4.4.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายภานุพงค์ ดวงจิตร
๑)
นำงวรรัตน์ เนื่องพืช

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๑

3.4.4.๗ สนำมสอบโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย ประกอบด้วยโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางเพ็ญนภา ท้าวพันวงค์
๑)
นำงณัชนันท์ หมื่นโฮ้ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนอ้อยวิทยำคำร
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๑

มี ห น้ า ที่ ก ำรทดสอบกำรกำรอ่ ำ นออกเขี ย นได้ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.4.5 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.4.5.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว โรงเรียนบ้ำนแม่ยำง
กำด โรงเรียนแม่ยำงตำล จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสมพิศ แสนศิริภัทรพงษ์
๑)
นำงธำรทอง พลแหลม

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
แม่ยำงตำล
แม่ยำงตำล

ชั้นที่สอบ
ป.๒

๒๘

๒)

นำงนงครำญ วรแสน
นำงจำรัส จันสอง

ครู
ครู

บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว

ป.๒

3.4.5.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวง
และโรงเรียนบ้ำนดอนชุม จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางดวงสินธุ์ สมเพชร
๑)
น.ส.กนกพร สินธุวงศ์
๒)
นำงวนัสนันท์ เกษมสนิทพงษ์
นำยบุญรำม อจิมำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนดอนชุม
บ้ำนดอนชุม

ชั้นที่สอบ
ป.๒
ป.๒

3.4.5.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางบรรจง ศรีจะตะ
๑)
นำงบรรจง ชุมภูอินทร์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ

ชั้นที่สอบ
ป.๒

บ้ำนอ้อยวิทยำคำร

3.4.5.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม
๑)
น.ส.เรณู เมืองพรม

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๒

3.4.5.๕ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายเชาว์ ถิ่นสืบ
๑)
นำงสุรีย์วัล มะโนโฮ้ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๒

3.4.5.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
น.ส.พรทิพย์ แสนท้าว
๑)
นำงกุหลำบ จันพล

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๒

๒๙

3.4.5.๗ สนำมสอบโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย ประกอบด้วยโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางทัศนีย์ อินทเจริญศานต์
๑)
นำงคำปลิว ขุนเงิน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนอ้อยวิทยำคำร
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๒

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.4.6 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ สอบวันที่
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.4.6.๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด
โรงเรียนแม่ยำงตำล จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
น.ส.พัชรี สมศิลป์
๑)
นำงปรำณี บุญทน
๒)
นำงนงครำญ วรแสน
นำงจำรัส จันสอง

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
แม่ยำงตำล

ชั้นที่สอบ
ป.๓

แม่ยำงตำล

บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว

ป.๓

3.4.6.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวงและ
โรงเรียนบ้ำนดอนชุม จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางดวงสินธุ์ สมเพชร
๑)
น.ส.กนกพร สินทุวงศ์
๒)
นำงวนัสนันท์ เกษมสนิทพงษ์
นำยพุทธศิริมงคล มหำวิมุติธรรม

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนดอนชุม
บ้ำนแม่ยำงยวง

ชั้นที่สอบ
ป.๓
ป.๓

3.4.6.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นายสามารถ อยู่ทิม
๑)
นำงอรุณี พันธ์กสิกรรม

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ
บ้ำนอ้อยวิทยำคำร

ชั้นที่สอบ
ป.๓

๓๐

3.4.6.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางสมทรง พงศ์อนุพันธ์
๑)
นำงแสงพิลัย เสนำธรรม

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๓

3.4.6.๕ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นายยอดยิ่ง ฬาทอง
๑)
น.ส.จันทร์ฉำย สุขมี

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๓

3.4.6.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นายภานุพงษ์ ดวงจิตร
๑)
น.ส.หยำดฝน ลือโฮ้ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๓

3.4.6.๗ สนำมสอบโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย ประกอบด้วยโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางผ่องศรี ดวงคา
๑)
น.ส.แอลจูลี สำรสิทธิยศ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนอ้อยวิทยำคำร
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๓

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.4.๘ คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ สอบวันที่ ๒๔
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.4.๘.๑ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงกำด
โรงเรียนแม่ยำงตำล จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
น.ส.พัชรี สมศิลป์
๑)
นำงสมพิศ แสนศิริภัทรพงศ์
๒)
นำงชุลีพร พิทยำกิต
นำงอัจฉรำภรณ์ จันภิรมย์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
แม่ยำงตำล

ชั้นที่สอบ
ป.๔

แม่ยำงตำล

บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
บ้ำนแม่ยำงเปี้ยว

ป.๔

๓๑

3.4.๘.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงยวงและ
โรงเรียนบ้ำนดอนชุม จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางจิระประภา จงรักษ์
๑)
น.ส.วนิดำ เสียงหวำน
๒)
นำงบุญรำม อจิมำ
น.ส.จุฑำมำส ไข่ทำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนแม่ยำงร้อง
บ้ำนดอนชุม
บ้ำนดอนชุม

ชั้นที่สอบ
ป.๔
ป.๔

3.4.๘.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางอรุณี เกตุวรภัทรา
๑)
นำงทิพวรรณ สอนอุ่น

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ

ชั้นที่สอบ
ป.๔

บ้ำนอ้อยวิทยำคำร

3.4.๘.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นางบรรจง ศรีจะตะ
๑)
นำงเบญจำ โชคอำนวยพร

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนน้ำเลำเหนือ
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๔

3.4.๘.๕ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
นายเชาว์ ถิ่นสืบ
๑)
นำงรจนำ เนียมจิตร

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๔

3.4.๘.๖ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยฮ่อม จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ –สกุล
น.ส.แสนทิพย์ แสนท้าว
๑)
น.ส.นัทศิญำ พุ่มวัชระ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยอ้อย
บ้ำนห้วยฮ่อม

ชั้นที่สอบ
ป.๔

3.4.๘.๗ สนำมสอบโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย ประกอบด้วยโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดแพร่บ้ำนไผ่ย้อย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายณัฐนนท์ ภู่แดง
๑)
นำยคัด ใจปัญญำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนอ้อยวิทยำคำร
อบจ.แพร่ บ้ำนไผ่ย้อย

ชั้นที่สอบ
ป.๔
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มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.4.๙. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบประกอบด้วย
๑) นำยเดี่ยว จันสอง
ครู โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงเปี้ยว
๒) นำยสุขสมบัติ กำศบัณฑิต
ครู โรงเรียนบ้ำนแม่ยำงร้อง
๓) นำยทักษิณ เวียงยำ
ครู โรงเรียนบ้ำนอ้อยวิทยำคำร
๔) นำงสุทธำทิพย์ ขุนพรม
ครู โรงเรียนบ้ำนน้ำเลำเหนือ
๕) นำยยอดยิ่ง ฬำทอง
ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย
๖) นำยฉลอง จันพล
ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยอ้อย
๗) นำยคัด ใจปัญญำ
ครู โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแพร่ บ้ำนไผ่ย้อย
มีหน้าทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสาหรับการจัดสอบ
3.4.๑๐.คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
1) นำยศุภชัย ฐิตะภัทรพงศ์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
2) นำงสำวสำยลดำ ไชยวรรณ์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
3) นำงสำวจุฑำทิพย์ นำพรม เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
4) นำงสำวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
5) นำงสำวรวิวรรณ บุญวัฒน์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
มีหน้าที่ประสานงานโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน และดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนน ที่
สพฐ. กาหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร และนาแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมา
ตรวจสอบความถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
3.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย
3.5.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย
๑) นำยศักดิ์ศิลป์ ตำขันทะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง
๒) นำยมงคล พรมปำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย
๓) นำยสมำน โนรินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
4) นำยปริญญำ ลุนภูงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ
5) นำยบุญมำ ศรีระวัตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน
6) นำยสุเมศวร์ พรหมมินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ
7) นำงนิสำกร ศรียงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
8) นำยสงวน จันทอน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง
9) นำยเฉลิมชำติ ชำนำญณรงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน ฯ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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10) นำงกุศลิน เกษำมำ
11) นำยณัฐชวโรจน์ งำมขำ
12) นำยมำนิตย์ ธีระวงศ์นันท์
13) นำยธงชัย คำปวง
14) นำงสำววลินดำ รสชำ

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง

กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก กรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจก
แบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.5.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 1 โรงเรียนบ้ำน
ร้องกวำง(จันทิมำคม)
๑) นำยศักดิ์ศิลป์ ตำขันทะ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยมงคล พรมปำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำววลินดำ รสชำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง
กรรมกำร
4) นำงอุไร สำรบุรุษ
ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) โรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย(คุรุ
รำษฎร์เจริญวิทย์) และกำรแจกแบบทดสอบไปห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 2 โรงเรียนชุมชน
บ้ำนร้องเข็ม
๑) นำยสมำน โนรินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยปริญญำ ลุนภูงำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ
รองประธำน ฯ
๓) นำงวิไลวรรณ วันละ
ครูโรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ
กรรมกำร
4) นำยมำโนช บุญคุ้ม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
กรรมกำร
5) นำยมำนิตย์ ธีระวงศ์นันท์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม โรงเรียนบ้ำนผำรำงวังหม้อ และกำร
แจกแบบทดสอบไปห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 3 โรงเรียนบ้ำน
ไผ่โทน(นวลรำษฎร์วิทยำ)
๑) นำยบุญมำ ศรีระวัตร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสุเมศวร์ พรหมมินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำววำสนำ กำสำร
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน
กรรมกำร
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4) นำยสงวน จันทอน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฎร์วิทยำ) โรงเรียนบ้ำน ทุ่งคัวะ
โรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง และกำรแจกแบบทดสอบไปห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 4 โรงเรียนบ้ำน
ห้วยโรงนอก
๑) นำยธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงโสภิต ลือรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
รองประธำน ฯ
๓) นำงศิวรี ศิริเลิศ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
กรรมกำร
4) นำงสำวอินทิรำ อินองกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
กรรมกำร
5) นำงสำวลัดดำ เป็งใจ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก และกำรแจกแบบทดสอบไปห้องสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 5 โรงเรียนบ้ำน
แม่แรม
๑) นำงนิสำกร ศรียงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยชำญชัย ชัยเลิศศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
รองประธำน ฯ
๓) นำงกนกวรรณ เดือนดำว
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
กรรมกำร
4) น.ส.พรสุดำ เห็มบำชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนแม่แรม และกำรแจกแบบทดสอบไปห้องสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.7 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 6 โรงเรียนอนุบำล
ร้องกวำง
๑) นำงกุศลิน เกษำมำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวสุกำนดำ สุวรรณพงศ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวพยอม เมฆอำกำศ
ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
กรรมกำร
4) นำงสำวกัลยรัตน์ ศิลำแก้ว
ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
กรรมกำร
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5) นำงกัลยำ สบำยสุข

ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนอนุบำลร้องกวำง และกำรแจกแบบทดสอบไปห้องสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียน ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.8 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 7 โรงเรียนรำช
ประชำนุเครำะห์ 25
๑) นำยเฉลิมชำติ ชำนำญณรงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 ประธำนกรรมกำร
๒) น.ส.พิศมัย กำงำม
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25
รองประธำน ฯ
๓) นำงไพรวัลย์ ทิพย์โพธิ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 25 กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.5.9 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำผำนำงคอย จุดที่ 8 โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลตำบลร้องกวำง
๑) นำยนำยณัฐชวโรจน์ งำมขำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง ประธำนกรรมกำร
๒) น.ส.กนกดำริน เส้นเถำว์
ครูโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง
กรรมกำร
3) นำงสำวอรณี เรือนคำ
ครูโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕9 โรงเรี ย นอนุ บ ำลเทศบำลต ำบลร้ อ งกวำง และกำรแจก
แบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.5.10 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบ
วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.5.10.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) โรงเรียน
บ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์) จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงวิรวดี คนธรรมเนตร
2. น.ส.วำรุณี รัดน้ำหิน
2)
1. นำงสังวำล เมืองพรม
2. นำยสรชัย ไชยทิพย์

ตำแหน่ง
ครู

โรงเรียน
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
พนักงำนรำชกำร รำชประชำนุเครำะห์ 25
ครู
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
พนักงำนรำชกำร รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1

๓๖

3.5.10.2 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม โรงเรียนบ้ำนผำรำงวัง
หม้อ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
1. นางสุมิตรา โนรินทร์
๑)
2. นำงประไพวรรณ กิติคู้

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
บ้ำนผำรำงวังหม้อ

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.5.10.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฏร์วิทยำ) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน โรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ
โรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.ธัญญำรัตน์ แบ่งทิศ
2. นำยประดิษฐ์ ถิ่นแสน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนไผ่โทน
บ้ำนวังปึ้ง

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.5.10.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.อินทิรำ อินองกำร
2. น.ส.วิภำภรณ์ ยะปะนันท์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยโรงนอก
บ้ำนแม่แรม

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.5.10.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่แรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนแม่แรม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงบุญชุม เดือนดำว
2. น.ส.เกตน์นิภำ คำถำ

ตำแหน่ง
โรงเรียน
ครู
บ้ำนแม่แรม
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร บ้ำนห้วยโรงนอก

ชั้นที่สอบ
ป.1

มี ห น้ า ที่ ก ำรทดสอบกำรกำรอ่ ำ นออกเขี ย นได้ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.5.10.6 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบำลร้องกวำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงกัลยำ สบำยสุข
2. น.ส.กนกดำริน เส้นเถำว์
2)
1. น.ส.พยอม เมฆอำกำศ
2. น.ส.ศรุตำ โยธำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1
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3.5.10.7 สนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ประกอบด้วยโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.นัฐฐิชำ เฉลิมลิ้ม
2. นำงอำไพ มูลเมือง
2)
1. นำงสุขุมำลย์ ชำญกล้ำ
2. น.ส.พรทิพย์ พันธุเวช

ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห์ 25
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
บ้ำนแม่ทรำย
รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1

3.5.10.8 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบล
ร้องกวำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.สวรรยำ คำอ่อนดี
2. นำงสำววิลำสิณี คำใส
2)
1. น.ส.นฤมล ป๊อกแก้ว
2. น.ส.สุเมธินี เวียงยำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.1
ป.1

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.5.11 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.5.11.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
โรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์) จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
๑)
1. นำงสุดำธินี แนวพิชิต
ครู
2. น.ส.พันทิวำ มีปัญญำ
ครู
2)
1. น.ส.สิริภัทร์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์
ครู
พนักงำนรำชกำร
2. น.ส.มยุรฉัตร ทรงกุล

โรงเรียน
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
บ้ำนแม่ทรำย
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.2
ป.2

3.5.11.2 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม โรงเรียนบ้ำนผำรำงวัง
หม้อ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
1. นางกนกกาญจน์ โนรินทร์
๑)
2. นำงบุญร่วม อนุกุล

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
บ้ำนผำรำงวังหม้อ

ชั้นที่สอบ
ป.2

๓๘

3.5.11.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฏร์วิทยำ) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน โรงเรียนบ้ำนทุ่งคัวะ
โรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.ทิพย์สุณี นันติ
2. น.ส.ขวัญเรือน สุวรรสุข

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนไผ่โทน
บ้ำนทุ่งคัวะ

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.5.11.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงศิวรี ศิริเลิศ
2. นำงปรำณี อุสำห์รัมย์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยโรงนอก
บ้ำนแม่แรม

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.5.11.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่แรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนแม่แรม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำยวัชรพงษ์ โลกคำลือ
2. น.ส.ลัดดำ เป็งใจ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่แรม
บ้ำนห้วยโรงนอก

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.5.11.6 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.ชนิดำ คำแปงคำ
2. น.ส.เพชรไพลิน สร้อยเพชร
2)
1. นำงลัดดำวัลย์ เนตรวีระ
2. น.ส.ปฐมำวดี ทิศป้อง

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.2
ป.2

3.5.11.7 สนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ประกอบด้วยโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงดำรี ร้อนเร็ว
2. น.ส.เปมมิกำ ถำวร

ตำแหน่ง
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่ทรำย
พนักงำนรำชกำร รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.2

๓๙

3.5.11.8 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบล
ร้องกวำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำยณัฐฐำ จิรัฐตกำร
2. น.ส.กัลยำรัตน์ ศิลำแก้ว
2)
1. นำงนันทนำ ธนำนุศักดิ์
2. นำงนันท์นภัส ตะไมล์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.2
ป.2

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.5.12 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.5.12.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
โรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์) จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงวิไล กันทะใจ
2. นำงโสภิต เกื้อหนุน
2)
1. นำงกนิษฐำ กึกก้อง
2. น.ส.ชำลิณี ศรีพำน

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
บ้ำนแม่ทรำย
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.3
ป.3

3.5.12.2 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม โรงเรียนบ้ำนผำรำง
วังหม้อ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
1. นางวาสนา เสภารัตนานันท์
๑)
2. นำยอิศรำนุวัฒน์ หมูสำร

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
บ้ำนผำรำงวังหม้อ

ชั้นที่สอบ
ป.3

3.5.12.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฏร์วิทยำ) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน โรงเรียนบ้ำน
ทุ่งคัวะ โรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.วำสนำ กำสำร
2. นำยอดุลย์ แก้วชำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนไผ่โทน
บ้ำนวังปึ้ง

ชั้นที่สอบ
ป.3

๔๐

3.5.12.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงโสภิต ลือรำช
2. น.ส.นิรมล บุญดำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยโรงนอก
บ้ำนแม่แรม

ชั้นที่สอบ
ป.3

3.5.12.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่แรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนแม่แรม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงศรีวรรณ รอดนิล
2. น.ส.นัฐธิชำ มูลเมือง

ตำแหน่ง
โรงเรียน
ครู
บ้ำนแม่แรม
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร บ้ำนห้วยโรงนอก

ชั้นที่สอบ
ป.3

3.5.12.6 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงกัลยำ สบำยสุข
2. น.ส.กันติชำ นันทะ
2)
1. นำงนันท์นภัส ตะไมล์
2. น.ส.นุชนรี ขมหวำน

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.3
ป.3

3.5.12.7 สนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำยมำโนช เมืองพรม
2. นำงนภำภรณ์ วงค์อ๊อด
2)
1. นำงญำนิศำ มิตรเอม
2. นำยพศิน เกำฑัณฑ์

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
รำชประชำนุเครำะห์ 25
รำชประชำนุเครำะห์ 25
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)

ชั้นที่สอบ
ป.3
ป.3

3.5.12.8 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบล
ร้องกวำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
1. น.ส.กนกดำริน เส้นเถำว์
ครู
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
ป.3
2. น.ส.วิลำสิณี คำใส
ครู
อนุบำลร้องกวำง
2)
1. นำงณัชมนลักษณ์ ขันแสนจักร
ครู
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
ป.3
2. นำงลัดดำวัลย์ เนตรวีระ
ครู
อนุบำลร้องกวำง
มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ

๔๑

3.5.13 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบ
วันที่ ๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.513.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
โรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย(คุรุรำษฎร์เจริญวิทย์) จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงสำยสวำท คำตัน
2. นำงกำญจนำ เครือไทย
2)
1. นำงปพิชำ ถิ่นสืบ
2. น.ส.จริยำ แซ่เล้ำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
บ้ำนแม่ทรำย
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
พนักงำนรำชกำร รำชประชำนุเครำะห์ 25

ชั้นที่สอบ
ป.4
ป.4

3.5.13.2 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม โรงเรียนบ้ำนผำ
รำงวังหม้อ จำนวน 2 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
1. นางราพึง จันทร์ภิรมย์
๑)
2. นำงณัฐพัชญ์ ลิมปนำรักษ์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
ชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
บ้ำนผำรำงวังหม้อ

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.5.13.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน(นวลรำษฏร์วิทยำ) ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน โรงเรียนบ้ำน
ทุ่งคัวะ โรงเรียนบ้ำนวังปึ้ง จำนวน 3 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำยบัญชำ แสนแก้วเมือง
2. นำงภิญญำพัชญ์ นันตำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนวังปึ้ง
บ้ำนทุ่งคัวะ

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.5.13.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.จุไรรัตน์ อัมรักษ์
2. น.ส.สุรัสสำ ปัญญำทอง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนห้วยโรงนอก
บ้ำนแม่แรม

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.5.13.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่แรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนแม่แรม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.วันนิสำ ป้อมูล
2. นำยชำญศักดิ์ เปรมประเสริฐ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่แรม
บ้ำนห้วยโรงนอก

ชั้นที่สอบ
ป.4

๔๒

3.5.13.6 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. น.ส.กัลยรัตน์ ศิลำแก้ว
2. น.ส.รัชนีกร ดงดอน
2)
1. น.ส.พยอม เมฆอำกำศ
2. นำงนิภำภร์ ใจนนถี

ตำแหน่ง
ครู
ครู
ครู
ครู

โรงเรียน
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง
อนุบำลร้องกวำง
อนุบำลเทศบำลร้องกวำง

ชั้นที่สอบ
ป.4
ป.4

3.5.13.7 สนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ประกอบด้วย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
1. นำงน้อม ไชยยศ
2. นำยวรพงษ์ สุกใส

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห์ 25
บ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)

ชั้นที่สอบ
ป.4

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.5.๑๔ คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย ผู้บริหำรและคณะครู ที่เป็นสนำมสอบทั้ง 8 สนำมสอบ
มีหน้าทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสาหรับการจัดสอบ
3.5.๑๕ คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วัน ที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑) นำยธงชัย คำปวง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก ประธำนกรรมกำร
๒) นำงอุไร สำรบุรุษ
ครูโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม)
รองประธำนฯ
๓) นำยมำโนช บุญคุ้ม
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
กรรมกำร
๔) นำงสำววำสนำ กำสำร
ครูโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน
กรรมกำร
๕) นำงปรำณี อุสำห์รัมย์
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
กรรมกำร
๖) นำงสำวพยอม เมฆอำกำศ
ครูโรงเรียนอนุบำลร้องกวำง
กรรมกำร
๗) น.ส.พิศมัย กำงำม
ครูโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์
กรรมกำร
๘) นำงสำวอรณี เรือนคำ
ครูโรงเรียนอนุบำลเทศบำลร้องกวำง
กรรมกำร
๙) นำยพิชิตศักดิ์ เหมืองแก้ว
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแม่ทรำย
กรรมกำร
๑๐) น.ส.ทิพวรรณ ปัญญำกวำว
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
กรรมกำร
๑๑) นำงสุภัคดิ์ กำเรือน
ธุรกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนร้องเข็ม
กรรมกำร
๑๒) นำงลัดดำวัลย์ ด้วงไพร
ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง(จันทิมำคม) กรรมกำร
๑๓) นำงหฤทัยกำญจน์ ยศตระกูลสิริ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่โทน
กรรมกำร
๑๔) น.ส.จริญญำ ธรรมประเสริฐ ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แรม
กรรมกำร
๑๕) นำงโสภิต ลือรำช
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๔๓

มีหน้าที่ประสานงานโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน และดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนน ที่
สพฐ. กาหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย และนาแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมา
ตรวจสอบความถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
3.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ
3.6.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ ประกอบด้วย
๑) นำยประดิษฐ์ เชียงอำภัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชัย
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยวิวัฒน์ ทองภักดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ รองประธำน ฯ
๓) นำยยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำปูน
รองประธำน ฯ
4) นำยวัลลภ เอี่ยมละออง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุ้ม
กรรมกำร
5) นำยถวิล โสภำรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ
กรรมกำร
๖) นำยบรรหำร อนันชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง
กรรมกำร
๗) นำยพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
กรรมกำร
๘) นำยพิชญุตม์ คงทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่พร้ำว
กรรมกำร
๙) นำยมำนพ บุญทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ
กรรมกำร
10) นำงนิลลำวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจกแบบทดสอบ
ระดับสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.6.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ จุดที่ 1
๑) นำยวิวัฒน์ ทองภักดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประธำนกรรมกำร
๒) นำยยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำปูน
รองประธำน ฯ
๓) นำยวัลลภ เอี่ยมละออง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุ้ม
กรรมกำร
4) นำยบรรหำร อนันชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง
กรรมกำร
5) นำงนิลลำวัณย์ เรืองรองสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง โรงเรียน
บ้ำนคุ้ม โรงเรียนบ้ำนเตำปูน โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ

๔๔

3.6.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ จุดที่ 2
๑) นำยประดิษฐ์ เชียงอำภัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชัย
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยถวิล โสภำรัตน์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ
รองประธำน ฯ
3) นำยพิชญุฒต์ คงทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่แพร้ำว กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนดอนชัย โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ โรงเรียน บ้ำนแม่
พร้ำวและกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.6.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ จุดที่ 3
๑) นำยพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
ประธำนกรรมกำร
2) นำยมำนพ บุญทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนนำหลวงโรงเรียนบ้ำนนำฝำย โรงเรียน บ้ำนห้วย
โป่ง โรงเรียนบ้ำนท่ำวะ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.6.5 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่ ๒๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.6.5.1 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางกรวรรณ กาบทุม
๑)
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.1
นำงสำวชนม์นิภำ ต๊ะม่ำน
ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง
2)
นำงสำวสุพัตรำ แก้วแกมเกษ
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.1
นำงสำวชลธิชำ สุนนนำม
ครูอัตรำจ้ำง ชุมชนบ้ำนกลำง
3)
นำงรสสุคนธ์ ศรีธินนท์
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.1
นำยสมศักดิ์ พรหมมินทร์
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงละออ แก่นจันทร์ , นำงสำวอัมรินทร์ อินทอง
ห้องสอบที่ 2 นำงปิยนุช ชุม่ เย็น , นำงสุคันธำ มหำวี
ห้องสอบที่ 3 นำงนวลศรี ภิญโญ , นำงอัมรินทร์ ปินนิล
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3.6.5.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคุ้ม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนคุ้มจำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางมัลลิกา ปวงประเสริฐ
๑)
นำงกิ่งแก้ว แสงสว่ำง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนคุ้ม

ชั้นที่สอบ
ป.1

บ้ำนป่ำแดง

คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงจินดำ ทองภักดี , นำงสำวนิตยำ วงศ์ใน
3.6.5.3 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำงประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง จำนวน 1โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นายชาติชาย อินตานนท์
๑)
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
ป.1
นำยเฉลิมศักดิ์ สำรแก้ว
ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงเมนัสนันท์ แก้วปำเฟือย , นำงศศิวรรณ แสงทวี
3.6.5.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเตำปูน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนเตำปูน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสุจิน ฟุ่มเฟือย
๑)
ครู
บ้ำนเตำปูน
ป.1
นำงสำวณิชำ มำลยเวช
ครูผู้ช่วย บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสำววนิดำ สะเอียบคง , นำยโกวิทย์ ปวงหมือง
3.6.5.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางแสงจันทร์ ทะปิน
๑)
ครู
บ้ำนป่ำแดง
ป.1
นำงนิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสุภำพ ฟองจันทร์ , นำงสำวมณีนุช ไชยทิศ
3.6.5.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนดอนชัย โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ โรงเรียน
บ้ำนแม่พร้ำว จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางกัญญรัตน์ ชาวรัตนพันธุ์
๑)
ครู
บ้ำนดอนชัย
ป.1
นำงสำวนวลจันทร์ ทุ่งอ่วน
ครู
บ้ำนดอนชัย
นายรัฐพงษ์ ทานะ
2)
ครู
บ้ำนแม่พร้ำว
ป.1
นำงสำววิชชุลดำ กรุงศรี
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัยใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
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3.6.5.7 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำหลวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนนำหลวง โรงเรียนบ้ำนนำฝำย โรงเรียน
บ้ำนห้วยโป่ง จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
นางสาวทิพรัตน์ อุดม
๑)
ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนท่ำวะ
นำงพำณี อินมงคล
ครู
บ้ำนนำหลวง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.6.5.8 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำวะประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวกรองกาญจน์ กันกา
๑)
ครู
บ้ำนนำหลวง
ป.1
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
มีหน้าที่ดาเนินกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.6.6 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่ ๒๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.6.6.1 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวกันยา กรุณา
๑)
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.2
บ้ำนคุ้ม
นำงยวีรชัย ปทุมวิง
ครู
2)
นำงสมพิศ ประยูรศรี
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.2
นำงสำวกนกพร ใจไหว
ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำแดง
3)
นำงเอมอร วันแสน
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.2
นำยสำเริง พรมไพร
ครู
บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงแสงจันทร์ หลงเวช , นำยธีระ เพำะเจำะ
ห้องสอบที่ 2 นำงนงนุช ตำคำ , นำงวำสนำ อินทร์แก้ว
ห้องสอบที่ 3 นำงธัญญรัตน์ คชปัญญำ
3.6.6.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคุ้ม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนคุ้ม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
นางสาวภัทรวดี ชลทา
๑)
ครู
บ้ำนคุ้ม
นำงสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย
รอง ผอ.ร.ร. บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสุภำพิศ สติมั่น , ว่ำที่ ร.ต.พิทักษ์ชัย ปันเต็ม

ชั้นที่สอบ
ป.2
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3.6.6.3 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางนัยน์ปพร ใจเดช
๑)
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
ป.2
บ้ำนเตำปูน
นำงชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ
ครู
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงวิวำวรรณ พงษ์เจริญ , นำงศรีลำน เหลี่ยมศรี
3.6.6.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเตำปูน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนเตำปูน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวพรภิรมย์ สายโรจน์
๑)
ครู
บ้ำนเตำปูน
ป.2
นำยปริญญำ ยศบุญมี
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำยยุทธชัย สักลอ , นำงอินทิรำ จองแค
3.6.6.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางนงค์เยาว์ ศรทรง
๑)
ครู
บ้ำนป่ำแดง
ป.2
นำงสำวแพรวนภำ วงศ์สม
ครูอัตรำจ้ำง ชุมชนบ้ำนกลำง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงเพ็ญศรี พลพงษ์ , นำงสำวกมลวรรณ พันธุเวช
3.6.6.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนดอนชัย โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ โรงเรียน
บ้ำนแม่พร้ำว จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
๑)
ครู
บ้ำนดอนชัย
ป.2
นำงสำวดวงสมร เชียงอำภัย
พี่เลี้ยง
บ้ำนดอนชัย
เด็กพิกำร
นางพัฒนา บุญตุ้ย
2)
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
ป.2
นำยธีรวัฒน์ คำปิง
ครูอัตรำจ้ำง บ้ำนป่ำเลำ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
3.6.6.7 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำหลวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนนำหลวง โรงเรียนบ้ำนนำฝำย โรงเรียน
บ้ำนห้วยโป่ง จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวยุพิน มังคะละ
๑)
ครู
บ้ำนท่ำวะ
ป.2
นำงสำวปำณิสรำ เวียงนำค
ครู
บ้ำนนำหลวง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
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3.6.6.8 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางยุพาภรณ์ นันตาแสง
๑)
ครู
บ้ำนนำหลวง
ป.2
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
มีหน้าที่กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.6.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่ ๒4
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.6.7.1 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางจินดา ทองภักดี
๑)
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.3
นำงสำวนิตยำ วงศ์ใน
ครูอัตรำจ้ำง ชุมชนบ้ำนกลำง
2)
นำงเมนัสนันท์ แก้วปำเฟือย
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.3
นำงศศิวรรณ แสงทวี
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
3)
นำงสุภำพ ฟองจันทร์
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.3
นำงสำวมณีนุช ไชยทิศ
ครูอัตรำจ้ำง ชุมชนบ้ำนกลำง
4)
นำงสำววนิดำ สะเอียบคง
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.3
นำยโกวิทย์ ปวงเหมือง
ครูผู้ช่วย บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงแสงจันทร์ ทะปิน , นำงรำตรี พังพรพรมรำช
ห้องสอบที่ 2 นำยวีรชัย ปทุมวิง , นำยสำเริง พรมไพร
ห้องสอบที่ 3 นำงนัยน์ปพร ใจเดช , นำงสำวกนกพร ใจไหว
ห้องสอบที่ 4 นำงสำวพรภิรมย์ สำยโรจน์ , นำงสำวชนม์นิภำ ต๊ะม่ำน
3.6.7.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคุ้ม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนคุ้ม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
นางละออ แก่นจันทร์
๑)
ครู
บ้ำนคุ้ม
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร บ้ำนป่ำแดง
นำงสำวอัมรินทร์ อินทอง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงเอมอร วันแสน , นำยเฉลิมศักดิ์ สำรแก้ว

ชั้นที่สอบ
ป.3

ปี
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3.6.7.3 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสุคันธา มหาวี
๑)
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
ป.3
บ้ำนป่ำแดง
นำยธรำพงศ์ พุฒิพุทธ
ครู
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสำวกันยำ กรุณำ , นำยปริญญำ ยศบุญมี
3.6.7.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเตำปูน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนเตำปูน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางแสงจันทร์ หลงเวช
๑)
ครู
บ้ำนเตำปูน
ป.3
นำยทวีทรัพย์ โท๊ะยะ
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงกรวรรณ กำบทุม
3.6.7.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางปิยนุช ชุ่มเย็น
๑)
ครู
บ้ำนป่ำแดง
ป.3
นำงสำววศินี ขวัญคำ
ครูอัตรำจ้ำง อนุบำลเทพสุนทรินทร์
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสมพิศ ประยูรศรี , นำงสุจิน ฟุ่มเฟือย
3.6.7.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนดอนชัย จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวนวลจันทร์ ทุ่งอ่วน
๑)
ครู
บ้ำนดอนชัย
ป.3
นำยธีรวัฒน์ คำปิง
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
3.6.7.7สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำหลวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนนำหลวง โรงเรียนบ้ำนนำฝำย โรงเรียน
บ้ำนห้วยโป่ง จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวกัณฑรัตน์ วงศ์สามสี
๑)
ครู
บ้ำนท่ำวะ
ป.3
นำงสำวกรองกำญจน์ กันกำ
ครู
บ้ำนนำหลวง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
3.6.7.8 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางพาณี อินมงคล
๑)
ครู
บ้ำนนำหลวง
ป.3
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คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.6.8 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่ ๒4
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.6.8.1 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประกอบด้วยโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสุภาพิศ สติมั่น
๑)
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.4
บ้ำนคุ้ม
นำงสำวกมลวรรณ พันธุเวช
ครู
2)
นำงวิวำวรรณ พงษ์เจริญ
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.4
นำงศรีลำน เหลี่ยมศรี
ครู
บ้ำนคุ้ม
3)
นำยยุทธชัย สักลอ
ครู
บ้ำนดอนชัย
ป.4
นำงอินทิรำ จองแค
ครู
บ้ำนคุ้ม
4)
นำงเพ็ญศรี พลพงษ์
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
ป.4
นำงนงลักษณ์ วรรณเศียร
ครู
บ้ำนป่ำแดง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสำวณิชำ มำลยเวช
ห้องสอบที่ 2 นำงนงค์เยำว์ ศรทรง , นำงสำวชลธิชำ สุนนนำม
ห้องสอบที่ 3 นำงมัลลิกำ ปวงประเสริฐ
ห้องสอบที่ 4 นำยชำติชำย อินตำนนท์
3.6.8.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคุ้ม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนคุ้ม จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
นางธัญญรัตน์ คชปัญญา
๑)
ครู
บ้ำนคุ้ม
ครู
อนุบำลเทพสุนทรินทร์
นำงจิตตินันท์ ทิพย์รักษ์
ครู
บ้ำนคุ้ม
2)
นำงสำวภัทรวดี ชลทำ
ครูอัตรำจ้ำง อนุบำลเทพสุนทรินทร์
นำงสำวนลัทพร จุมปำแฝด
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงนิลวรรณ เสนธนิสศักดิ์ , นำงสำวแพรวนภำ วงศ์สม
ห้องสอบที่ 2 นำงสุพัตรำ แก้วแกมเกษ , นำงกิ่งแก้ว แสงสว่ำง

ชั้นที่สอบ
ป.4
ป.4
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3.6.8.3 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นายธีระ เพาะเจาะ
๑)
ครู
ชุมชนบ้ำนกลำง
ป.4
บ้ำนเตำปูน
นำงนงนุช ตำคำ
ครู
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงรสสุคนธ์ ศรีธินนท์
3.6.8.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเตำปูน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนเตำปูน จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางวาสนา อินทร์แก้ว
๑)
ครู
บ้ำนเตำปูน
ป.4
ว่ำที่ ร.ต.พิทักษ์ชัย ปันเต็ม
ครู
บ้ำนดอนชัย
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงสุพินธ์ ฟุ่มเฟือย
3.6.8.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางนวลศรี ภิญโญ
๑)
ครู
บ้ำนป่ำแดง
ป.4
นำงอัมรินทร์ ปินนิล
ครู
บ้ำนเตำปูน
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ อัตนัย
ห้องสอบที่ 1 นำงชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ
3.6.8.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนดอนชัย โรงเรียนบ้ำนป่ำเลำ โรงเรียน
บ้ำนแม่พร้ำว จำนวน ๓ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นายศักดิ์ ศรีวุฒิ
๑)
ครู
บ้ำนดอนชัย
ป.4
นำงสำวณิศำชญำ ขันทะบุตร
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
2)
นำยธวัชชัย จักรผัน
ครู
บ้ำนแม่พร้ำว
ป.4
นำงพัฒนำ บุญตุ้ย
ครู
บ้ำนป่ำเลำ
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
3.6.8.7 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำหลวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนนำหลวง โรงเรียนบ้ำนนำฝำย โรงเรียน
บ้ำนห้วยโป่ง จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นายธีรพล ทรัพย์ทวี
๑)
ครู
บ้ำนท่ำวะ
ป.4
นำงยุพำภรณ์ นันตำแสง
ครู
บ้ำนนำหลวง
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
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3.6.8.8 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ จำนวน1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางสาวปาณิสรา เวียงนาค
๑)
ครู
บ้ำนำหลวง
ป.4
คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบอัตนัย ใช้กรรมกำรชุดเดียวกันกับกรรมกำรคุมสอบ
มีหน้าที่กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.6.๙. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
3.6.9.1 สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประกอบด้วย
1. นำยวิวัฒน์ ทองภักดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ ประธำนกรรมกำร
2. นำงเอมอร วันแสน
ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
กรรมกำร
3. นำยทวีทรัพย์ โท๊ะยะ
ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
กรรมกำร
4. นำยปริญญำ ยศบุญมี
ครูโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.6.9.2 สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง ประกอบด้วย
1. นำยบรรหำร อนันชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชำติชำย อินตำนนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง
กรรมกำร
3. นำยธีระ เพำะเจำะ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนกลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.6.9.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนคุ้ม ประกอบด้วย
1. นำยวัลลภ เอี่ยมละออง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคุ้ม
2. นำงรำตรี พงพรพรมรำช ครูโรงเรียนบ้ำนคุ้ม
3. นำงมัลลิกำ ปวงประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้ำนคุ้ม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.6.9.4 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเตำปูน ประกอบด้วย
1. นำยยงยุทธ เรืองรองสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเตำปูน
2. นำงพรภิรมย์ สำรโรจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนเตำปูน
3. นำงวำสนำ อินทร์แก้ว
ครูโรงเรียนบ้ำนเตำปูน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

9.5 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง ประกอบด้วย
1. นำงนิลลำวัณย์ เรืองรองสมบัติ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
2. นำงนงค์เยำว์ ศรทรง
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง
3. นำงนวลศรี ภิญโญ
ครูโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

3.6.9.6 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย ประกอบด้วย
1. นำยประดิษฐ์ เชียงอำภัย ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนชัย
2. นำงสำวนวลจันทร์ ทุ่งอ่วน
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนชัย
3. นำงกัญญรัตน์ ชำวรัตนพันธุ์
ครูโรงเรียนบ้ำนดอนชัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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3.6.9.7 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
1. นำยพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวปำณิสรำ เวียงนำค
ครูโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
กรรมกำร
3. นำงยุพำภรณ์นันตำแสง ครูโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.6.9.๘ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ
1. นำยมำนพ บุญทน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงกรัณฑรัตน์ วงศ์สำมสี ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ
กรรมกำร
3. นำยชงกล วังกำษร
พนักงำนรำชกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำวะ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมสำหรับกำรจัดสอบ
3.6.๑๐ คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ห้อง
ประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑) นำยพีรวัฒน์ ดีพอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำหลวง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยเจษฎำ พงษ์มณี
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๓) นำยอัครวุฒิ หงส์สำมสิบเจ็ด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๔) นำงสำวปัณชิกำ คำเขียว
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๕) นำงสำวศิริลักษณ์ เป็งคำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๖) นำงสำวสุดำรัตน์ จันทร์ทอง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๗) นำงอรอนงค์ มะโนเมือง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ประสำนงำนโรงเรียน/ทีมวิชำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน ที่
สพฐ. กำหนด ของโรงเรีย นในกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำยมเหนือ และนำแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ.ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
3.7 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำสองฝั่งสำมัคคี
3.7.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ กลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำสองฝั่งสำมัคคี ประกอบด้วย
๑) นำยอนุสรณ์ พุทธจร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำงดงเจริญ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสมพันธ์ ทิพย์จักร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลอง
รองประธำน ฯ
๓) นำยทีปกร อะทะเสน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย
กรรมกำร
๔) นำยอนุชิต พิพิธจันทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนต้นหนุน
กรรมกำร
๕) นำยชำนำญ สีสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ทะ
กรรมกำร
๖) นำยวินัย รักพงษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง
กรรมกำร
๗) นำยเทียนทอง สำยใจ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนลู
กรรมกำร
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๘) นำยนิคม ทิมำ
๙) นำยสุรพล แก้วติน
๑๐) ส.ต.ต.สำรำญ คำเฟื่องฟู
๑๑) นำยสง่ำ ผสม
๑๒) นำยธนวัฒน์ คำลือ
๑๓) นำยอิทธิภัทร ธิฟู
๑๔) นำยไพฑูรย์ เกิดกุล
๑๕) นำงสำวเรียมน้อย กำศเกษม
๑๖) นำยทองคำ ขอนดอก
๑๗) นำยเมทวินทร์ อินต๊ะจวง

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวเมือง
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกำน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแดนชุมพล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดร่องเย็น
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว
กรรมกำร
รักษำกำรแทน ผอ. โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรดำเนินกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ –
๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำร
แจกแบบทดสอบระดับสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.7.๒ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๑
ประกอบด้วย
๑. นำยสมพันธ์ ทิพย์จักร์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอุบลรัตน์ ใจสุดำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวสุรภัส สวนดอก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำม
สอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ –
๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๓ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๒
ประกอบด้วย
๑. ส.ต.ต. สำรำญ คำเฟื่องฟู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงยุพิน กรุณำ
กรรมกำร
๓. นำงสำวถิรญำ สงวนพงศ์พันธุ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
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๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ –
๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๔ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๓
ประกอบด้วย
๑. นำยวินัย รักพงษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชำญชัย สีแดด
กรรมกำร
๓. นำงยุพำรัตน์ พรหมสวรรค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนลอง และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๕ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๔
ประกอบด้วย
๑. นำงเทียนทอง สำยใจ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไพฑูรย์ เกิดกุล
กรรมกำร
๓. นำยทองคำ ขอนดอก กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนห้วยขอน และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๖ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ ม เครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมั ค คี จุ ด ที่ ๕
ประกอบด้วย
๑. นำยอนุชิต พิพิธจันทร์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยทีปกร อะทะเสน
กรรมกำร
๓. นำยสุรพล แก้วติน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนห้วยหม้ำย และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
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3.7.๗ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๖
ประกอบด้วย
๑. นำยอิทธิภัทร ธิฟู
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสง่ำ ผสม
กรรมกำร
๓. นำยเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ –
๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๘ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๗
ประกอบด้วย
๑. นำยชำนำญ สีสม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอนุสรณ์ พุทธจร
กรรมกำร
๓. นำงสำวเรียมน้อย กำศเกษม กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๙ คณะกรรมกำรศู น ย์ ป ระสำนกำรสอบย่ อ ย กลุ่ มเครื อ ข่ ำ ยกำรศึ ก ษำสองฝั่ ง สำมัค คี จุ ด ที่ ๘
ประกอบด้วย
๑. นำยนิคม ทิมำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยธนวัฒน์ คำลือ
กรรมกำร
๓. นำงนำรี คำรำพิศ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำ ที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย (ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ
3.7.๑๐ คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๒ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย

๕๗

3.7.๑๐.๑ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ ประกอบด้วย
โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงเทียมตำ สร้อยเพชร
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ป.๑
นำงสำวอุบลรัตน์ ใจสุดำ
ครู
บ้ำนลอง
๒
นำงกมลภัทร หงษ์ใจ
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ป.๒
นำงอรวรรณ วงษ์รี
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
3.7.๑๐.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
๑
นำยวิวัฒน์ ร่องระกำ
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
นำงสำวถิรญำ สงวนพงศ์พันธุ์
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
๒
นำยรัตนชัย ศิริจันทร์คำ
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
นำยธีรศักดิ์ อุปกิจ
ครู
บ้ำนลอง
3.7.๑๐.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนลอง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนลอง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
๑
นำงสำวปิยพร แปงอุด
ครู
บ้ำนลอง
นำงสุพรรณ ศรีวิรำช
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
๒
นำงสำวพรชิวำ วงค์คำข่วย
ครู
บ้ำนลอง
นำงยุพำรัตน์ พรหมสวรรค์
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง

ชั้นที่สอบ
ป.๑
ป.๒

ชั้นที่สอบ
ป.๑
ป.๒

3.7.๑๐.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว
และโรงเรียนบ้ำนลู
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงวสุชลีมนต์ ตะนะวิไชย
ครู
บ้ำนดอนแก้ว
ป.๑
นำงเสำวภำคย์ จักรหำ
ครู
บ้ำนลู
๒
นำงสำวรัตนำภรณ์ แสนใจ
ครู
บ้ำนลู
ป.๒
นำยจำรัส อิ่นคำ
ครู
บ้ำนห้วยขอน
3.7.๑๐.๕ สนำมสอบโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย ประกอบด้วยโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย โรงเรียนบ้ำนห้วยกำน
และโรงเรียนบ้ำนต้นหนุน
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำยบุญยงค์ คำมณี
ครู
วัดห้วยหม้ำย
ป.๑
นำงสุดำ พิทักษ์วำปี
ครู
บ้ำนต้นหนุน
๒
นำงคนึง ขอนปง
ครู
วัดห้วยหม้ำย
ป.๒
นำงสำวทิพย์สุดำ ธรรมลังกำ
ครู
บ้ำนต้นหนุน

๕๘

3.7.๑๐.๖ สนำมสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ ประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ โรงเรียนวัดร่อง
เย็น และโรงเรียนบ้ำนแดนชุมพล/บ้ำนโทกค่ำ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำยชำญ อ้วนวิจิตร
ครู
บ้ำนโทกค่ำ
ป.๑
นำงอรพรรณ ปรำบสงบ
ครู
วัดร่องเย็น
๒
นำงวลี เผ่ำเพ็ง
ครู
วัดร่องเย็น
ป.๒
นำงฤทัยรัตน์ เพ็ชรหำญ
ครู
บ้ำนแดนชุมพล
3.7.๑๐.๗ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว โรงเรียนวัดแม่ทะ
และโรงเรียนบ้ำนดงเจริญ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงมยุเรศ วงศำรัตนศิลป์
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
ป.๑
นำงสำวธันยนันท์ สกุลโรจนรัตน์
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
๒
นำงองุ่น มิ่งขวัญ
ครู
บ้ำนหัวเมือง
ป.๒
นำงสำวพัชยำ วังกำวรรณ์
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
3.7.๑0.๘ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน และโรงเรียนบ้ำนหัวเมือง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงสุวรรณำ หงษ์สำมสิบเจ็ด
ครู
บ้ำนหนองเสี้ยว
ป.๑
นำงบัวลอย พริบไหว
ครู
บ้ำนดงเจริญ
๒
นำงสุพิน ใจตุรงค์
ครู
บ้ำนหนองเสี้ยว
ป.๒
นำงนำรี คำรำพิศ
ครู
บ้ำนดงเจริญ
มีหน้ำที่ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๒ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ

3.7.๑๑ คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๔ สอบวันที่
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.7.๑๑.๑ สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงกรวรรณ ใจเฉพำะ
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ป.๓
นำงสำวสุรภัส สวนดอก
ครู
บ้ำนลอง
๒
นำงสำววิภำพร หลงศักดิ์
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
ป.๔
นำยทวีเกียรติ คำปลิว
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง

๕๙

3.7.๑๑.๒ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
๑
นำงดวงใจ ดวงแสง
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
นำงยุพิน กรุณำ
ครู
บ้ำนลอง
๒
นำยสำคร มหำวี
ครู
บ้ำนศรีมูลเรือง
นำงแสงเดือน อ่องสว่ำง
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
3.7.๑๑.๓ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนลอง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนลอง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
๑
นำงกุญชรี พรหมมินทร์
ครู
บ้ำนลอง
นำยชำญชัย สีแดด
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ
๒
นำงวำสนำ ถุงเงิน
ครู
บ้ำนลอง
นำงพจนีย์ สิงห์เสวก
ครู
ชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ

ชั้นที่สอบ
ป.๓
ป.๔

ชั้นที่สอบ
ป.๓
ป.๔

3.7.๑๑.๔ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน โรงเรียนบ้ำนดอนแก้ว
และโรงเรียนบ้ำนลู
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงดวงพร เถำจันต๊ะ
ครู
บ้ำนดอนแก้ว
ป.๓
นำงวชิรำภรณ์ จีปน
ครู
บ้ำนลู
๒
นำงสำวศรีนวล ปวงคำ
ครู
บ้ำนดอนแก้ว
ป.๔
ว่ำที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ คำน้อย
ครู
บ้ำนลู
3.7.๑๑.๕ สนำมสอบโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย ประกอบด้วยโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย โรงเรียนบ้ำนห้วยกำน
และโรงเรียนบ้ำนต้นหนุน
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำยสมภพ ถำแก้ว
ครู
วัดห้วยหม้ำย
ป.๓
นำงรจนำ ชมภู
ครู
บ้ำนห้วยกำน
๒
นำงสำวสำยฝน ขอนขะแจะ
ครู
บ้ำนห้วยกำน
ป.๔
นำงสำววัชรีพรรณ อินปวก
ครู
บ้ำนต้นหนุน
3.7.๑๑.๖ สนำมสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ ประกอบด้วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ โรงเรียนวัดร่อง
เย็น และโรงเรียนบ้ำนแดนชุมพล/บ้ำนโทกค่ำ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำงสำวสุทธิลักษณ์ โสภำรัตนกุล
ครู
วัดร่องเย็น
ป.๓
นำงศิริรักษ์ ทองไหล
ครู
บ้ำนแดนชุมพล
๒
นำงสำวศิริพันธ์ เรืองนุ้ย
ครู
วัดร่องเย็น
ป.๔
นำงนภำภรณ์ สำยไหม
ครู
บ้ำนแดนชุมพล

๖๐

3.7.๑๑.๗ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว โรงเรียนวัดแม่ทะ
และโรงเรียนบ้ำนดงเจริญ
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำยจักรกฤษณ์ ม่วงรัก
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
ป.๓
นำงสำวศิรินทร์ภัสร์ ภูวังสิทธิวงค์
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
๒
นำงหทัยชนก ปวงกันคำ
ครู
บ้ำนวังฟ่อน
ป.๔
นำงเสำวนีย์ แนวณรงค์
ครู
บ้ำนหัวเมือง
3.7.๑๑.๘ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน และโรงเรียนบ้ำนหัวเมือง
ห้องสอบที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑
นำยสมบูรณ์ ปะละใจ
ครู
บ้ำนหนองเสี้ยว
ป.๓
นำงพรศรี จิตรวิจำรณ์
ครู
บ้ำนดงเจริญ
๒
นำงภัควิภำ เค้ำฝำย
ครู
บ้ำนหนองเสี้ยว
ป.๔
นำงละออ ทองแท้
ครู
วัดแม่ทะ
มีหน้ำที่ กำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.7.๑๒ คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
๑. นำยมิตร ทองปลิว
ช่ำงไม้ ๔/โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนุนเหนือ กรรมกำร
๒. นำยวัชระพงค์ จันตำ
นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนศรีมูลเรือง กรรมกำร
๓. นำยสมศักดิ์ จันทร์คีรี
นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนลอง
กรรมกำร
๔. นำยสมพงษ์ กันหำเที่ยง
นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนห้วยขอน
กรรมกำร
๕. นำยพรชัย มันทะเล
นักกำรภำรโรงโรงเรียนวัดห้วยหม้ำย
กรรมกำร
๖. นำยณัฐพล ผิวอ่อน
นักกำรภำรโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๓๑ กรรมกำร
๗. นำยสำนิต วังลึก
ช่ำงไม้ ๔/โรงเรียนบ้ำนหนองเสี้ยว
กรรมกำร
๘. นำยเด่น ขวัญอยู่
นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนวังฟ่อน
กรรมกำร
มีหน้ำที่ จัดห้องสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๙ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมสำหรับกำรจัดสอบ
3.7.๑๓ คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ห้อง
ประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวชนัญชิดำ ธนำนุศักดิ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวรติพร พิวงค์
กรรมกำร
๓. นำงสำวเกศรินทร์ บุตรเชื้อ
กรรมกำร
๔. นำงสำวรมณีย์ สันป่ำแก้ว
กรรมกำร
๕. นำงสำวณัฐรินีย์ โปทำ
กรรมกำร
๖. นำงสำวกิตติยำ วัฒนสัจจำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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มีหน้ำ ที่ ประสำนงำนโรงเรี ยน/ทีมวิช ำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคำตอบตำมแบบกรอกที่ สพฐ.
กำหนด ของโรงเรี ยนในกลุ่ มเครื อข่ำยกำรศึกษำสองฝั่งสำมัคคี และนำแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
3.8 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่
3.8.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่
1.นำยสมศักดิ์ พรหมไพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
ประธำนกรรมกำร
2.นำยธนพงค์ ลอยลม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
รองประธำน
3.นำยดิเรก จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
กรรมกำร
4.นำงประมวล เตชะวงค์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
กรรมกำร
5.นำยพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
กรรมกำร
6.นำยผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
7.นำยอดุลย์
นำเทพ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
กรรมกำร
8.นำยนเรศ แสนมูล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำร
9.นำยสำคร สวัยษร
ครู โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
กรรมกำร
10.นำยวิสุทธิ์ พิทยำกิต
ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
11.นำยธัญธเนศ เวชขลัง
ครูโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำร
12.นำงอำรีรัตน์ ปะละใจ
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจกแบบทดสอบ
ระดับสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.8.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 1
๑) นำยดิเรก จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวเขมิกำ วังคะออม
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
รองประธำน ฯ
3) นำงอำรีรัตน์ ปะละใจ
ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
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3.8.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 2
๑) นำยพลูศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำยทอง จันทอน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
รองประธำน ฯ
๓) นำงเฉลำ กรรณิกำร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนวังหลวง และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 3
๑) นำงประมวล เตชวงศ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยสำคร สวัยษร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
รองประธำน ฯ
๓) นำยวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด(พรหมำประชำสงเครำะห์)และ กำรแจก
แบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 4
๑) นำยอดุลย์ นำเทพ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงธัญลักษณ์ เสำร์แดน
ครูโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
รองประธำน ฯ
๓) นำงสมศรี สิริพันธุ์
ครูโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว(ย่ำนยำวประชำสรรค์)และ กำรแจก
แบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 5
๑) นำยธนพงค์ ลอยลม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงจินตนำ ธรรมไชยำงกูร
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวนิตยำ จิตพยัค
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
กรรมกำร
4) นำงสำวชิดกมล อนำเขต
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 6
๑) นำยสมศักดิ์ พรหมไพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยวิชิต สุขมี
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวภัทรวดี คำลือ
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนแม่คำมี(รัตนปัญญำ) และ กำรแจกแบบทดสอบไป
สนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.7 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 7
๑) นำยผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสุภำรัตน์ แสนปัญญำ
ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
รองประธำน ฯ
๓) นำงวันดี คำแสน
ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
4) นำยวิสุทธิ์ พิทยำกิต
ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยำคำร) และ กำรแจก
แบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.8 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำหนองม่วงไข่ จุดที่ 8
๑) นำยนเรศ แสนมูล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงถนอม ม้ำอุตส่ำห์
ครูโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
รองประธำน ฯ
3) นำยธัญธเนศ เวชขลัง
ครูโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที๑่ . ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนบ้ำนสะเลียม(ปัญญำรำษฎร์รังสรรค์) และ กำรแจกแบบทดสอบ
ไปสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

๖๔

๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.8.9 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.8.9.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว ประกอบด้วยโรงเรียนหนองน้ำรัด โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว จำนวน 2 โรงเรียน
(3+16=19 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางรุจิรา ใจเย็น
๑)
นำงสำวภัทรวดี คำลือ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนหนองม่วงไข่
บ้ำนแม่คำมี

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.8.9.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนสะเลียม ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี โรงเรียนบ้ำนสะเลียม
คำมีตำหนัก จำนวน 3 โรงเรียน (4+9+4=17 คน)
ห้องสอบที่
๑)

ชื่อ -สกุล
นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์
นำงสำวกำญจนำ ใจจันทร์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนทุ่งแค้ว
บ้ำนย่ำนยำว

โรงเรียนแม่

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.8.9.3 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องที่ 1 = 19 คน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายธีรพงศ์ สายคา
๑)
นำงสำววรัญญำ สะเอียบคง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนวังหลวง
บ้ำนสะเลียม

ชั้นที่สอบ

โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ห้องที่ 2 = 18 คน
2)
นำยวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี
นำงสำวรำณี ดำวนันท์

ครู
ครู

บ้ำนหนองน้ำรัด
แม่คำมีตำหนัก

ป.1

ป.1

ได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.8.10 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.8.10.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว โรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
โรงเรียนบ้ำนวังหลวง โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว จำนวน4 โรงเรียน(4+11+3+11=28 คน)

๖๕

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาววรรณิศา สฤงคาร
๑)
นำงศุภรำ ปะละใจ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนหนองม่วงไข่
บ้ำนแม่คำมี

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.8.10.2สนำมสอบโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี โรงเรียนบ้ำนแม่คำมีตำหนัก
โรงเรียนบ้ำนสะเลียม จำนวน3 โรงเรียน (4+11+5=20 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาววิภาพร กุณวงศ์
๑)
นำยมนตรี เค้ำฝำย

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนทุ่งแค้ว
บ้ำนย่ำนยำว

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.8.10.3สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ประกอบด้วยโรงเรียนหนองม่วงไข่จำนวน 1โรงเรียน (26 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นายชวลิต กันธะเดช
๑)
นำงนิตยำ วังกำวรรณ์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนหนองน้ำรัด
บ้ำนวังหลวง

ชั้นที่สอบ
ป.2

มีหน้าที่กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ

ปี

3.8.11 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.8.11.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว จำนวน1 โรงเรียน (17 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
นางนงค์ยา กันจะนะ
๑)
ครู
บ้ำนหนองม่วงไข่
ป.3
นำงถนอม ม้ำอุตส่ำห์
ครู
บ้ำนสะเลียม
3.8.11.2สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนวังหลวง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนวังหลวงโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด โรงเรียน
บ้ำนย่ำนยำวจำนวน3 โรงเรียน (3+6+5=14 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางนัฐยา อารีย์
๑)
นางอาพร ปราบหงษ์

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนหนองม่วงไข่
แม่คำมี

3.8.11.3สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย ห้องที่ 1 = 18คน
โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่

ชั้นที่สอบ
ป.3

๖๖

ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำยธำคิน วงศ์แพทย์
นำงโสภำ ปัญญำใส

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนแม่คำมี
แม่คำมีตำหนัก

ชั้นที่สอบ
ป.3

โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ โรงเรียนบ้ำนสะเลียม โรงเรียนแม่คำมีตำหนักและ โรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญำ)ห้องที่
2 =4+ 3+5+4=16 คน
นายวรกาญ วันราชัย
ครู
บ้ำนทุ่งแค้ว
ป.3
นำงสำวอำรีรัตน์ ปะละใจ
ครู
บ้ำนทุ่งแค้ว
มีหน้าที่กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
2)

ปี

3.8.12 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.8.12.1 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำวประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว โรงเรียนวังหลวง โรงเรียนบ้ำน
หนองน้ำรัด โรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว จำนวน 4โรงเรียน (5+7+7+8= 27 คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางนงเยาว์ รัตน์ทอง
๑)
นำยภำณุวิชญ์ ชมภูทุ่ง

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนหนองม่วงไข่
แม่คำมีตำหนัก

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.8.12.2 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี (รัตนปัญญำ)ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี โรงเรียนบ้ำนสะเลียม
โรงเรียนแม่คำมีตำหนักจำนวน 3โรงเรียน (24 คน )
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสมศรี ศิริพันธ์
๑)
นำงสำวณัฐภิญญำ บุญรักษำ

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนย่ำนยำว
บ้ำนหนองน้ำรัด

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.8.12.3สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ จำนวน 1โรงเรียน (23
คน)
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ
๑)
นำงสำยทอง จันทอน

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
บ้ำนทุ่งแค้ว

ชั้นที่สอบ
ป.4

บ้ำนวังหลวง

มีหน้าที่กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ

ปี
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3.8.13 คณะกรรมกำรจัดห้องสอบประกอบด้วย
๑) นำยวรกำญ วันรำชัย
๒) นำยชวลิต กันธะเดช
๓) นำยธีรพงศ์ สำยคำ
๔) นำยมนตรี เค้ำฝำย
๕) นำยนนฑิวัฒน์ เสำร์แดน
๖) นำยธำคิน วงศ์แพทย์
๗) นำยวิสุทธิ์ พิทยำกิต
8) นำยสังวรณ์ คำลือ
9) นำยวิลัน จองแค
10) นำยดำเนิน แลโค้ง
11) นำยวิทวัส ทะสอน
12) นำยธีระยุทธ บุญยืน
13) นำยฐิติเชษฐ์ สินธุคำ
14) นำยสนอง วังกำวรรณ์
15) นำยธัญธเนศ เวชขลัง

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
ประธำนกรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงเรียนบ้ำนแม่คำมี
กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
กรรมกำร
ตำแหน่ง นักกำรโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
กรรมกำร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมสำหรับกำรจัดสอบ
3.8.14.คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑) นำงสำวสุภำวดี พิมสำร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวปรียำนุช ยำวิลำศ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งแค้ว
กรรมกำร
๓) นำยธีรพงศ์ สำยคำ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนวังหลวง
กรรมกำร
๔) นำยชวลิต กันธะเดช
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ำรัด
กรรมกำร
๕) นำงสำวกำญจนำ ใจจันทร์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนย่ำนยำว
กรรมกำร
๖) นำงสำวญำณภำ โสภำรัตนำกูล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่ กรรมกำร
๗) ว่ำที่ร.ต.ยุทธนำ คงมั่น
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก
กรรมกำร
๘) น.ส.ณัทกำญจน์ ธนำรัศบุณยำพร ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนสะเลียม
กรรมกำร
๙) นำงสำวสำยพิน รักพงษ์
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร
๑๐) นำงสำวอนิญชกำญจน์ อักษรแปลง ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ประสำนงำนโรงเรียน/ทีมวิชำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน ที่
สพฐ. กำหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำกำรศึกษำหนองม่วงไข่ และนำแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย
พร้อมมำตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ.ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
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3.9 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน
3.9.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน
๑) นำงสำวนงครำญ
แกล้วกล้ำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญศิลป์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวสิริกรำนต์
เปี่ยมวุฒิ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวรัชนี
ตระกูลเง็ก ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
กรรมกำร
4) นำยสถำพร
มังกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
กรรมกำร
5) นำงจีรำพร
วุฒิกำรณ์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยกำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจก
แบบทดสอบระดับสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.9.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน จุดที่ 1
๑) นำงสำวนงครำญ
แกล้วกล้ำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญศิลป์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสุภัค
บัวนำค
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญศิลป์
รองประธำน ฯ
๓) นำงธิรำภรณ์
เสถียร
ครูโรงเรียนเจริญศิลป์
กรรมกำร
๓) นำงวรลักษณ์
เจริญใจ
หัวหน้ำวิชำกำรโรงเรียนเจริญศิลป์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเจริญศิลป์และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.9.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน จุดที่ 2
๑) นำงสำวสิริกรำนต์ เปี่ยมวุฒิ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสนทยำ สุภำผล
ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
รองประธำน ฯ
๓) นำงจิระพรรณ ศิริมงคล
ครูโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
กรรมกำร
4) นำงนฤมล แนวลำด
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนิ นกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.9.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเอกชน จุดที่ 3
๑) นำงสำวรัชนี ตระกูลเง็ก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
๒) นำยนิติพันธ์ เพ็ชรหำญ
ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำน ฯ
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๓) นำงกรรณิกำ ตันติเพชรำวรรณ์ ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
กรรมกำร
4) นำงไอลดำ เสำร์แดน
ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำและกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนิ นกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.9.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเอกชน จุดที่ ๔
๑) นำงจีรำพร วุฒิกำรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสำวพรศรี กองโกย
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนเจริญรำษฎร์
รองประธำน ฯ
๓) นำงสุนทรี
คำสำเลำ
ครูโรงเรียนเจริญรำษฎร์
กรรมกำร
4) นำยจักรกฤษณ์ กังหัน
หัวหน้ำงำนวัดและประเมินผลโรงเรียนเจริญรำษฎร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเจริญรำษฎร์และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.9.6 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเอกชน จุดที่ ๕
๑) นำยสถำพร มังกร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยปรีดำ ภูมิโพธิ์ตำก
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ รองประธำน ฯ
๓) นำยศิริวรรธน์ โค้นหล่อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ กรรมกำร
4) นำยพงษ์ศักดิ์ ฟูปิง
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่
๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ , ๓
, ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์และกำรแจกแบบทดสอบไปสนำม
สอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบโรงเรียน
ของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.9.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.9.7.1 สนำมสอบโรงเรียนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงศรัญญำ ขันคำนันต๊ะ
ครู
เจริญศิลป์
ป.๑
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2)
๓)
๔)

นำงสำวกัญญำสิริ นวลต๊ะ
นำยพิศิษฐ์ บุญศรี
นำงธีรภรณ์ อุดธรรมใจ
นำงธิรำภรณ์ เสถียร
นำงสำวครองขวัญ แก้วทะรมย์
นำงสำวนิพำรัตน์ นำข้ำม
นำยธนวัฒน์ แสงสว่ำง

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

มำรดำอุปถัมภ์
เจริญศิลป์
มำรดำอุปถัมภ์
เจริญศิลป์
มำรดำอุปถัมภ์
เจริญศิลป์
มำรดำอุปถัมภ์

ป.๑
ป.๑
ป.๑

3.9.7.2 สนำมสอบโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ ประกอบด้วยโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงแสงเดือน สิงห์เห
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงสำวสุภัทรนันท์ ดวงดำว
ครู
เจริญศิลป์
2)
นำงสำววัลลภำ พิกุล
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงไพพรรณ แซ่หวุ่น
ครู
เจริญศิลป์
๓)
นำงสำวรุ้งตะวัน จุติพงษ์
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงนงครำญ ขอนจำก
ครู
เจริญศิลป์
๔)
นำงนันทพร แก้วมณี
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงชุติกำญจน์ เทพกุล
ครู
เจริญศิลป์
๕)
นำงพัชรวิมล สุวรรณไมตรี
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงวรำจิตร ขันคำนันต๊ะ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๖)
นำงสำวจันทรัช หมื่นโฮ้ง
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงนงเยำว์ พำนิชธนำคม
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๗)
นำงสำวเพชรรัตน์ ปั้นหยัด
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.1
นำงสำวนิภำพรรณ สมันจิตร
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
3.9.7.3 สนำมสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ ประกอบด้วยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงวิภำ โรงคำ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.1
นำงณิชำกร ถิ่นถำ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงเกษรินทร์ อินทสุต
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.1
นำงสำวจุฬำภรณ์ วังเกษร
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.7.4 สนำมสอบโรงเรียนเจริญรำษฎร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญรำษฎร์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงวำสนำ คำทิพย์
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.1
นำงวิไลพร มูลผึ้ง
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
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3.9.7.๕ สนำมสอบโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสำวประกำยทิพย์ คำตื้อ
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
ป.1
นำงวำสนำ ชื่นชอบ
ครู
เจริญรำษฎร์
มีหน้ำทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.9.8 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.9.8.1 สนำมสอบโรงเรียนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงปรำนอม ขอนดอก
ครู
เจริญศิลป์
ป.2
นำงสำวรัตติยำ ธนูแก้ว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงชรินธร แก้วนิมิตร
ครู
เจริญศิลป์
ป.2
นำงสำววิไลวรรณ กันกำ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
๓)
นำงนิตยำ ตันศิริ
ครู
เจริญศิลป์
ป.2
นำงปิยะพร จอมเขียว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.8.2 สนำมสอบโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ ประกอบด้วยโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงเพ็ชรศิริ ขัตติยำนันทน์
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงสำวอำรีรัตน์ เขียวสลับ
ครู
เจริญศิลป์
2)
นำงเรณู เอกภูธร
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงพิมพ์ทอง ปลำเงิน
ครู
เจริญศิลป์
๓)
นำงสำวกำญจนำ ขวัญยืน
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงจุไรรัตน์ กันยะมี
ครู
เจริญศิลป์
๔)
นำงกนกวรรณ กำระเกต
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงสำวอธิศำ อำพรผล
ครู
เจริญศิลป์
๕)
นำงนันทวัน พูลเกษม
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงสำวบังเอิญ ศรีวรกุล
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๖)
นำยรณภพ ไชยแก้ว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงสำวสุมนมำศ กำศทิพย์
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๗)
นำงสุภำรัตน์ วรรณภพ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.2
นำงชนิกำนต์ ธรรมจักร
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
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3.9.8.3 สนำมสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ ประกอบด้วยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสำววรลักษณ์ ท้ำวคำลือ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.2
นำงสำวศิริวรรณ ขันเพ็ชร
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงศศิภำ แหลมหลวง
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.2
นำงสำวจำรุวรรณ ปัญญำสุข
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.8.๔ สนำมสอบโรงเรียนเจริญรำษฎร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญรำษฎร์และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
จำนวน ๒ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำยสุริยำ แสงสำย
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.2
นำงสำววำสนำ ชุ่มใจ
ครู
เจริญรำษฎร์
2)
นำงอลิศรำ พันธุ์ทวีศักดิ์
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.2
นำยวศิน ผลงำม
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
มี ห น้ ำ ที่ ก ำรทดสอบกำรกำรอ่ ำ นออกเขี ย นได้ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 2 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.9.9 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่ ๒
4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.9.9.1 สนำมสอบโรงเรียนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสมจิตร ดีสีปำน
ครู
เจริญศิลป์
ป.3
นำงสำวกัญญษสิริ นวลต๊ะ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงธันยพร เสำร์เพ็ง
ครู
เจริญศิลป์
ป.3
นำงสำวภัทรำภรณ์ ชูวงค์วรพินิจ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
๓)
นำงชรินธร แก้วนิมิตร
ครู
เจริญศิลป์
ป.๓
นำงสำวครองขวัญ แก้วทะรมย์
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.9.2 สนำมสอบโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ ประกอบด้วยโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงปิยะพร จอมเขียว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.๓
นำงปรำนอม ขอนดอก
ครู
เจริญศิลป์
2)
นำงสำวรัตติยำ ธนูแก้ว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.๓
นำงศรัญญำ ขันคำนันต๊ะ
ครู
เจริญศิลป์
๓)
นำงสำวจำรุวรรณ ปัญญำสุข
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.๓
นำงพันธ์ทนี ถุงทอง
ครู
เจริญศิลป์
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๔)
๕)
๖)
๗)

นำงสำวรัตติกร มีเมือง
นำงนิตยำ ตันศิริ
นำงสำวปิยพร ลือกิติ
นำงสุดำรัตน์ วงค์จ๋ำ
นำงสุภำรัตน์ วรรณภพ
นำงสำวพัชรำภรณ์ ฟุ่มเฟือย
นำงสำวจันทรัช หมื่นโฮ้ง
นำงสำวปิยะวรรณ เพำะปลูก

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

มำรดำอุปถัมภ์
เจริญศิลป์
มำรดำอุปถัมภ์
เทพพิทักษ์วิทยำ
มำรดำอุปถัมภ์
เทพพิทักษ์วิทยำ
มำรดำอุปถัมภ์
เทพพิทักษ์วิทยำ

ป.๓
ป.๓
ป.๓
ป.๓

3.9.9.3 สนำมสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ ประกอบด้วยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงลำจวน ห้ำวหำญ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.3
นำงอัญชลี สุวรกุล
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงจินตนำ อินทปัญโญ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.3
นำยธนวัฒน์ แสงสว่ำง
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.9.๔ สนำมสอบโรงเรียนเจริญรำษฎร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญรำษฎร์และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
จำนวน ๒ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสำวชลสินธ์ ง้ำวแหลม
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.3
นำงสำวรัตนำ ป่ำธะนูคำ
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
3.9.9.๕ สนำมสอบโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสำวกัญญำวีร์ ดวงสำ
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
ป.3
นำงเพ็ญศรี เพียรพำก
ครู
เจริญรำษฎร์
มี ห น้ ำ ที่ ก ำรทดสอบกำรกำรอ่ ำ นออกเขี ย นได้ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.9.10 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.9.10.1 สนำมสอบโรงเรียนเจริญศิลป์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญศิลป์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงจุไรรัตน์ กันยะมี
ครู
เจริญศิลป์
ป.4
นำงสำวสุพรรณี พิลึก
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
๒)
นำงจินต์จุฑำ สุมำ
ครู
เจริญศิลป์
ป.4
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๓)

นำงสำววิไลวรรณ กันกำ
นำงวรลักษณ์ เจริญใจ
นำงณิชพร ถิ่นถำ

ครู
ครู
ครู

มำรดำอุปถัมภ์
เจริญศิลป์
มำรดำอุปถัมภ์

ป.4

3.9.10.2สนำมสอบโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ ประกอบด้วยโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสำวชนัญชิดำ คำปันนำ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงพิมพ์ทอง ปลำเงิน
ครู
เจริญศิลป์
2)
นำงสำวสุธิดำ สุภำผล
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงสำวรัฐรัตน์ แก้ววิเศษ
ครู
เจริญศิลป์
๓)
นำงจีรำนันต์ กำระเกต
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงสำวลักษิกำ จำเลิศ
ครู
เจริญศิลป์
๔)
น.ส.กันต์กนิษฐ์ อินทะปัญญำ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงพำพร อินทรีย์
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๕)
นำงสำวพัทธ์ธิดำ จำเลิศ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงสำวดวงกมล ทนันชัย
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๖)
นำยรณภพ ไชยแก้ว
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงปรำนอม แก้วติน
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
๗)
นำงสำวเพชรรัตน์ ปั้นหยัด
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
ป.4
นำงชัญญำ คลังภักดี
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
3.9.10.๓ สนำมสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ ประกอบด้วยโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงผ่องศรี วงศ์สุวรรณ
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.4
นำงสำวศิริวรรณ ขันเพ็ชร
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
2)
นำงสำวละมัย อมรรัตน์
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.4
นำงธีรภรณ์ อุดธรรมใจ
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
๓)
นำงชนิกำนต์ ธรรมจักร
ครู
เทพพิทักษ์วิทยำ
ป.4
นำงมธุรส บุญเรือง
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.10.๔ สนำมสอบโรงเรียนเจริญรำษฎร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเจริญรำษฎร์ จำนวน ๑ โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชั้นที่สอบ
๑)
นำงสุนทรี คำสำเลำ
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.4
นำยพงษ์ศักดิ์ ฟูปิง
ครู
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
๒)
นำงลำดวน มันทำกำศ
ครู
เจริญรำษฎร์
ป.4
นำงสำวศิริพร อินโองกำร
ครู
มำรดำอุปถัมภ์
3.9.10.๕ สนำมสอบโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ประกอบด้วยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จำนวน ๑ โรงเรียน
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ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสำวพรทิพย์ บ่อคำ
นำงโสภำ
พอจิต

ตำแหน่ง
ครู
ครู

โรงเรียน
เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
เจริญรำษฎร์

ชั้นที่สอบ
ป.4

มีหน้ำทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดสอบ
3.9.11 คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ประกอบด้วย
โรงเรียนเจริญศิลป์
นำงนงครำญ
ขอนจำก
นำงศรัญญำ
ขันคำนันต๊ะ
นำงปรำนอม
ขอนดอก
นำงพิมพ์ทอง
ปลำเงิน
โรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
นำงแสงเดือน
สิงห์เห
นำงสำวรัตติยำ
ธนูแก้ว
นำงปิยะพร
จอมเขียว
นำงสำวชนัญชิดำ
คำปันนำ
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
นำงลำจวน
ห้ำวหำญ
นำงผ่องศรี
วงศ์สุวรรณ
นำงสำววรลักษณ์
ท้ำวคำลือ
นำงวิภำ
โรงคำ
โรงเรียนเจริญรำษฎร์
นำงวำสนำ
คำทิพย์
นำยสุริยำ
แสงสำย
นำงสำวชลสินธ์
ง้ำวแหลม
นำงสุนทรี
คำสำเลำ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
นำงสำวกัญญำวีร์
ดวงสำ
นำงสำวประกำยทิพย์ คำตื้อ
นำงสำวพรทิพย์
บ่อคำ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔

มีหน้ำทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมสำหรับกำรจัดสอบ
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3.9.12 คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ห้อง
ประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
๑. นำงสำวศิริวรรณ
ขันเพชร
โรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
๒. นำงสำวกำญจนำ
กองศรี
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ
๓. นำงสำวนิพำรัตน์
นำข้ำม
โรงเรียนเจริญศิลป์
๔. นำยจักรกฤษณ์ กังหัน
โรงเรียนเจริญรำษฎร์
๕. นำงสำวรัตนำ ป่ำธะนูคำ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่
๖. นำงนฤมล
แนวลำด
โรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์
มีหน้ำที่ป ระสำนงำนโรงเรียน/ทีมวิช ำกำรโรงเรียน และดำเนินกำรกรอกคะแนนตำมแบบกรอกคะแนน
ที่ สพฐ. กำหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน และนำแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย พร้อมมำ
ตรวจสอบควำมถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ.ในวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑
3.10 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยกำรศึกษำเทศบำล
3.10.๑ คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำยเทศบำลเมืองแพร่
๑) นำงเรณู แก้วธิดำ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงสุทธิณี เรียนใจดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง
รองประธำน ฯ
๓) สิบเอกอนันต์ เชื้อทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง กรรมกำร
4) นำงมุกดำ ศิริวำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ กรรมกำร
5) นำงจินตนำ ทุ่งเก้ำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง กรรมกำร
6) ดร.มุกดำ เลขะวิพัฒน์
ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย กำรรับข้อสอบจำกศูนย์สอบ และกำรแจก
แบบทดสอบระดับสนำมสอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
3.10.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง จุดที่ 1
๑) นำงสุทธิณี เรียนใจดี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง
ประธำนกรรมกำร
๒) นำยอนิรุทธิ์ สมร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง รองประธำน ฯ
๓) นำงสำวเกศิณี ดีตันนำ
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
กรรมกำร
4) นำงเปี่ยมสุข คันธมำทน์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วงและ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำมสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ

๗๗

3.10.3 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล จุดที่ 2
๑) สิบเอกอนันต์ เชื้อทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล
ประธำนกรรมกำร
๒) นำงลัลน์ทริมำล วงศ์บุรี
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล
รองประธำน ฯ
๓) นำงประทุม เสนำธรรม
ครูชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4) นำยกรัณฑ์รัตน์ คำมำบุตร
ครูเชี่ยวชำญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล และ กำรแจกแบบทดสอบ ไปสนำม
สอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.10.4 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ จุดที่ 3
๑) นำงมุกดำ ศิริวำท
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ประธำนกรรมกำร
๒) นำงอุดมลักษณ์ อุ่นอำรมย์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำน ฯ
๓) นำงมัญชลำ มุ่งมี
ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
4) นำงสำวศิจนันท์ พันธุ
ครูชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำม
สอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ
3.10.5 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อยกลุ่มเครือข่ำยเทศบำลวัดเหมืองแดง จุดที่ 4
๑) นำงจินตนำ ทุ่งเก้ำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ประธำนกรรมกำร
๒) ดร.เกียรติสุดำ กำศเกษม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง รองประธำน ฯ
๓) นำยวัชรินทร์ จิรโรจน์ชัย
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง กรรมกำร
4) นำยกฤษฎำเดช รัตนพันธ์จักร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง กรรมกำร
5) นำงสำวนงนุช สบำยสุข
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 โรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง และ กำรแจกแบบทดสอบไปสนำม
สอบ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. ดูแลกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่
๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ของสนำมสอบโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย(ที่ไม่ใช่สนำมสอบ
โรงเรียนของตนเอง) ให้เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรสอบ

๗๘

3.10.6 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.10.6.1 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลหัวข่วง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางกัลยา พลแหลม
๑)
นำงอรุณรัศม์ อินเครือ

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง

ชั้นที่สอบ
ป.1

3.10.6.2 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดชัย จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

๑)

นางจริยา เสือแซมเสริม
นำงกรัณฑรัตน์ คำมำบุตร

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูเชี่ยวชำญ

เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล

ชั้นที่
สอบ
ป.1

3.10.6.3 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
๑)

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

นางหทัยรัตน์ ไชยมา
ครูชำนำญกำร
นำยพงษ์เกียรติ เขื่อนรอบเขต
ครู

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ

ชั้นที่
สอบ
ป.1

3.10.6.4 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง จำนวน 1
โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางธันวา เกียรติการัณย์
๑)
นำงอรัญญำ เชื้อทอง
2)
นำงพันธ์ทิพย์ ขันคำนันต๊ะ
นำงสำวนิรมล สมหมำย
3)
นำงเกตน์สิรี ธนรัชต์กุลวงศ์
นำงวรำภรณ์ อินหยุย
4)
นำงสำวจุฬำรัตน์ เทียมแสน
นำงอรัญญำ ยอดหำญ
5)
นำงผุสดี นันทวิเชียร
นำงสำวพำณี ปัญญำไวย

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูเชี่ยวชำญ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครู
ครูชำนำญกำร
ครูเชี่ยวชำญ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง
เทศบำลวัดเหมืองแดง

ชั้นที่สอบ
ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
ป.1/5

๗๙

6)

นำงพัชรียำ รัตนวงศ์
นำงสำวทัศวรรณ ทุ่งเก้ำ

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง

ป.1/6

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.10.7 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 สอบวันที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.10.7.1 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาวบุษบา นันทเสรี
๑)
นำงเปี่ยมสุข คันธมำทน์

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง

ชั้นที่สอบ
ป.2

3.10.7.2 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
นางสาวดวงเนตร ลือโลก ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑)
นำงประทุม เสนำธรรม ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล

3.10.7.3 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางพิกุล จาปาจี
๑)
นำงมัญชลำ มั่งมี

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ

ชั้นที่สอบ
ป.2

จำนวน
ชั้นที่สอบ
ป.2

3.10.7.4 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดเหมือง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางธัญญานาถ มิวันเปี้ย
๑)
นำงณัฐกฤตำ กวำงใหม่
2)
นำงลำวัลย์ พงศ์พันธุ์
นำงกรรณิกำร์ สิงห์เห
3)
นำงสำวรัชนี ธงชัย
นำงอำรีรัตน์ โอดเฮิง

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง

ชั้นที่สอบ
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3

๘๐

4)
5)
6)

นำงณัฐกฤตำ กวำงใหม่
ครูชำนำญกำร
นำงสำวโสภิต แก้วมงคล
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงเครือวัลย์ แหล่งอุโมงค์
ครูชำนำญกำร
นำงสำวปองจิต ชมชิด
ครู
นำงนงเยำว์ ชัยยำ
ครูชำนำญกำร
นำงปิยะนำถ บุญเสริฐ
ครูชำนำญกำร

เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง
เทศบำลวัดเหมืองแดง

ป.2/4
ป.2/5
ป.2/6

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.10.8 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.10.8.1 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสำวบุษบำ นันทเสรี
นำงเปี่ยมสุข คันธมำทน์

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง

ชั้นที่สอบ
ป.3

3.10.8.2 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่

ชื่อ -สกุล

ตำแหน่ง

โรงเรียน

๑)

นางจริยา เสือแซมเสริม
นำงกรัณฑรัตน์ คำมำบุตร

ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล

ชั้นที่
สอบ
ป.3

3.10.8.3 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ จำนวน 1
โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
นางหทัยรัตน์ ไชยมา
๑)
ครูชำนำญกำร
นำยพงษ์เกียรติ เขื่อนรอบเขต
ครู

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ

ชั้นที่สอบ
ป.3

๘๑

3.10.8.4 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลเหมืองแดง
จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางสาวเกตน์สิรี ธนรัชกุลวงศ์
๑)
นางชบาไพร ใจติ๊บ
2)
นำงสำวจุฬำรัตน์ เทียมแสน
นำงกัลยำ พลแหลม
3)
นำงธันวำ เกียรติกำรัณย์
นำยมนูญ กันยะมี
4)
นำงพันธ์ทิพย์ ขันคำนันต๊ะ
นำงประไพวรรณ ละอินทร์
5)
นำงสำวรัชนี ธงชัย
นำงสำวรุจำภำ พลห่วง
6)
นำงผุสดี นันทวิเชียร
นำงปิยพร จันทร์เข็ม

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูเชี่ยวชำญ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครู
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำวัดชัยมงคล
เทศบำวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำวัดเหมืองแดง
เทศบำวัดหัวข่วง
เทศบำวัดเหมืองแดง

ชั้นที่สอบ
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ป.3/6

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.10.9 คณะกรรมกำรคุมสอบ กำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สอบวันที่
๒4 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
3.10.9.1 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
๑)
นำงสำวอัจฉรำ อินทรรุจิกุล
นำงเปี่ยมสุข คันธมำทน์

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.10.9.2 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
ตำแหน่ง
นางสาวดวงเนตร ลือโลก ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑)
นำงประทุม เสนำธรรม ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล

ชั้นที่สอบ
ป.4

๘๒

3.10.9.3 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ จำนวน 1
โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางพิกุล จาปาจี
๑)
นำงมัญชลำ มั่งมี

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร

โรงเรียน
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดวรรคนิเวศ

ชั้นที่สอบ
ป.4

3.10.9.4 สนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบำลเหมืองแดง จำนวน 1 โรงเรียน
ห้องสอบที่
ชื่อ -สกุล
นางนงเยาว์ ชัยยา
๑)
นางลาดวน ไตรพิทยากร
2)
นำงณัฐกฤตำ กวำงใหม่
นำงวัลย์สิริญ เลื่องลือ
นางสาวเกตน์สิรี ธนรัชกุลวงศ์
3)
นำงดุษฎี ลำใย
4)
นำงลำวัลย์ พงศ์พันธุ์
นำงเพ็ญพร เทียมดำว
5)
นำงพัชรียำ รัตนวงศ์
นำงเกสรี บรรเลง
6)
นำงเครือวัลย์ แหล่งอุโมงค์
นำงทัตพร กำศเกษม

ตำแหน่ง
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครุชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำร
ครูชำนำญกำรพิเศษ

โรงเรียน
เทศบำลวัดหัวข่วง
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดชัยมงคล
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
เทศบำลวัดเหมืองแดง
เทศบำลวัดหัวข่วง
เทศบำลวัดเหมืองแดง

มีหน้าทีก่ ำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบ
3.10.10คณะกรรมกำรจัดห้องสอบประกอบด้วย
1) นำยสนิท ชมพูแสน
นักกำรภำรโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง
2) นำยสมชำย สุทธนะ
นักกำรภำรโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล
3) นำยถิรวัตร กวำวปัญญำ
นักกำรภำรโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
4) นำยบรรจง ตันพรม
นักกำรภำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง
5) นำยบุญยงค์ พรรณวำที
นักกำรภำรโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง
มีหน้าทีจ่ ัดห้องสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสาหรับการจัดสอบ

ชั้นที่สอบ
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5
ป.5/6

๘๓

3.10.11 คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ห้อง
ประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ ประกอบด้วย
1) นำงเปี่ยมสุข คันธมำทน์
ครูชำนำญกำรพิเศษโรงเรียนเทศบำลวัดหัวข่วง
2) นำงสำวดำวเรียม สร้อยสำย ครูชำนำญกำรโรงเรียนเทศบำลวัดชัยมงคล
3) นำงสำวศิจนันท์ พันธุ
ครูชำนำญกำรโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
4) นำงสำวนงนุช สบำยสุข
ครูชำนำญกำรโรงเรียนเทศบำลวัดสวรรคนิเวศ
มีหน้าที่ประสานงานโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน และดาเนินการกรอกคะแนนตามแบบกรอกคะแนน
ที่ สพฐ. กาหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่และนาแบบกรอกที่กรอกเรียบร้อย
พร้อมมาตรวจสอบความถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสักทอง ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
4. คณะกรรมกำรประจำสนำมสอบโรงเรียน มีหน้ำที่
3.1 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบประจำกลุ่มเครือข่ำย มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวกและ
ดูแลกำรดำเนินกำรกำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2560 ในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย รำยละเอียดดังนี้
1) อำนวยควำมสะดวกและดูแลกำรดำเนินกำรกำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์
2560
2) รับข้อสอบจำกศูนย์สอบแพร่ เขต ๑ ในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ 2560 เพื่อส่งให้กับศูนย์ประสำน
กำรสอบย่อยแต่ละศูนย์ที่รับผิดชอบ
๓) นิเทศติดตำมกำรจัดสอบในแต่ละศูนย์ประสำนกำรสอบย่อย และสนำมสอบที่รับผิดชอบ
3.2 คณะกรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบย่อย ประจำกลุ่มเครือข่ำย มีหน้ำที่ อำนวยควำมสะดวก
และดูแลกำรดำเนินกำรกำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2560 ในสนำมสอบให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย รำยละเอียดดังนี้
1) อำนวยควำมสะดวกและดูแลกำรดำเนินกำรกำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์
2560
2) รับข้อสอบจำกศูนย์ประสำนกำรสอบกลุ่มเครือข่ำย ในวันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ 2560 เพื่อส่งให้กับ
สนำมสอบที่รับผิดชอบ
๓) นิเทศติดตำมกำรจัดสอบในแต่ละสนำมสอบที่รับผิดชอบ

๘๔

๓.3 คณะกรรมกำรคุมสอบ มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ ยึดแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำร
สอบ ตำมคู่มือกำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2560 และให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ ในวันสอบ
ณ สนำมสอบตั้งแต่เวลำ ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
๓.4 คณะกรรมกำร ระดับศูนย์สอบ ประจำสนำมสอบ มีหน้ำที่ กำกับกำรรับ – ส่งแบบทดสอบ
ให้ตรงตำมตำรำงสอบและเวลำที่กำหนด ของสนำมสอบที่รับผิดชอบ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกันควำมปลอดภัย
ควำมโปร่งใส ยุติธรรม สร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นของสำธำรณชน บุคคลที่เกี่ยวข้องและให้
กำรทดสอบทำงกำรทดสอบกำรกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕9 ในวันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2560 ในครั้งนี้ สะท้อนควำมสำมำรถที่แท้จริงของผู้เรียน
3.5 คณะกรรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ห้องประชุมสักทอง ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ มีหน้าทีป่ ระสานงานโรงเรียน/ทีมวิชาการโรงเรียน และดาเนินการกรอก
คะแนนตามแบบกรอกคะแนน ที่ สพฐ. กาหนด ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาและนาแบบกรอกที่กรอก
เรียบร้อย พร้อมมาตรวจสอบความถูกต้อง และพร้อมส่ง สพฐ. ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัก
ทอง ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของทำงรำชกำรต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่

17 กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 25๖๐

สั่ง ณ วันที่ 17 กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช 25๖๐

