
 

  ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่  450/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------- 

      ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”   ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษามัธยมศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓  จะด าเนินงาน
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่  ๑๔ และ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยให้เทียบเคียงกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน       
เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินการดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. วางแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
         ๒.  ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
         ๓.  ก ากับ  ดูแล  และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 



 -๒- 

กรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

                                            ๑.  กรรมการจัดท าข้อสอบ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางนงพงา อิสสอาด ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายันต ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายกิตติพงษ์  ชมสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ  ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑.  จัดท าข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
         ๒.  น าข้อสอบรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   มาจัดแยกเป็น
ห้องโดยให้มีจ านวนข้อสอบเพียงพอกับนักเรียนที่สมัครสอบ 
 
                                 ๒.  กรรมการจัดห้องสอบ 

นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
ผู้ท าหน้าที่ก ากับห้องสอบ 

คร ู กรรมการ 
กรรมการ 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมป้ายห้องและติดหน้าห้องสอบ 
๒. จัดห้องสอบ  โดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอดีกับจ านวนนักเรียนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  

 

 



                                                                 -๓- 

                                               ๓.  กรรมการกลางด าเนินการสอบ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวลักขณา ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าที่   ๑. รับข้อสอบแล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตามตารางสอบ   
 ๒. น าข้อสอบให้กรรมการก ากับห้องสอบก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาท ี
          ๓. ตรวจเช็คกระดาษค าตอบและข้อสอบ  
 ๔. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ 

๔.  กรรมการก ากับห้องสอบ 

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 ห้อง
สอบที่ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

๑ ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ   
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์   ครู ช านาญการ   

๒ ม.๖/๒ 
 

๓๕ 
 

๕๒๒ นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์          ครู ช านาญการพิเศษ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย          ครู ช านาญการ 

๓ ม.๖/๓ ๓9 523 นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด          ครู ช านาญการพิเศษ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์              ครู ช านาญการ   

๔ ม.๖/๔ 31 524 นายเสกสรรค์  สุขมา                  คร ู
นายกิตติพงษ์  ชมสมุทร               นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 

๕ ม.๖/๕ ๓6 525 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่              ครู           
นางสาวชุติมณฑ์  แท่นจันทร์         นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ         

๖ ม.๖/๖ ๔0 526 นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์                ครู ช านาญการ 
นายภานุพันธ์  จันทร์หอม             ครู 

๗ ม.๖/๗ ๔1 527 นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ          ครู 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                ครูผู้ช่วย 

 

 

 



                                                                   -๔- 

วันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓  

ห้อง
สอบที่ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

1 ม.3/1 32 214 นางสาวสมาพร  สมสืบ          ครู ช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก       คร ู

2 ม.3/๒ 41 522 นางจิตร์สมา  สมงาม            ครู ช านาญการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง     ครูผู้ช่วย 

3 ม.3/๓ 38 523 นางสาวพรทิพย์  อุดร           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอัมพรพรรณ  ยาหอม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 

4 ม.3/๔ 41 524 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น    ครู 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร         ครูผู้ช่วย 

5 ม.3/๕ 40 525 นางสาวสุรีย์  ทนคง              ครู 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครูผู้ช่วย 

6 ม.3/๖ 38 526 นางอารีวรรณ  แน่ประโคน     ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวรพีพรรณ  โชคสมบัติ   คร ู

7 ม.3/๗ 35 527 นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี         ครู 
นางสาวน้ าฝน  เลี้ยงชั่งทอง     ครูอัตราจ้าง 

8 ม.3/๘ 38 528 นายนัฐวุฒิ  สายันต์              ครูผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข       ครูอัตราจ้าง 

9 ม.3/๙ 39 511 นายประสพชัย  แน่ประโคน     คร ูช านาญการพิเศษ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน     คร ู

10 ม.3/1๐ 35 512 นายสมพร  อมรเวช              ครู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส          ครู 

 

หน้าที ่  ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปด าเนินการสอบตามห้อง ที่ได้รับมอบหมาย 
           ๒. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ และให้นักเรียน 
               นั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลาท าข้อสอบของแต่ละวิชา  
           ๓. น าข้อสอบและกระดาษค าตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมการกลาง 

หมายเหตุ  กรรมการก ากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที 

๕.  คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 

 



                                                                   -๕-     

นางนงพงา อิสสอาด ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง คร ู กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ู กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ  สายัณต์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นายกิตติพงษ์  ชมสมุทร นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางสาวอัมพรพรรณ  ยาหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่      ๑. รับกระดาษค าตอบจากกรรมการกลางเพ่ือน าไปตรวจ 
              ๒. ตรวจทานกระดาษค าตอบ และลงคะแนน ให้แล้วเสร็จ   

 

      ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน          
และทางราชการสืบไป 

 

                         สั่ง   ณ   วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                                                    

                                                              (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  

 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 

14 ธ.ค. ๖๓ 13.4๐ – ๑6.๐๐ น. 
 

วิชาภาษาไทย 6/๑  ห้อง  517 
6/๒  ห้อง  ๕2๒ 
6/๓  ห้อง  ๕2๓ 
6/๔  ห้อง  ๕2๔ 
6/๕  ห้อง  ๕2๕ 
6/๖  ห้อง  ๕๒6 
6/๗  ห้อง  ๕๒7 
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 

1๖ ธ.ค. ๖๓ 13.4๐ – ๑6.๐๐ น. 
 

วิชาภาษาไทย ๓/๑  ห้อง  ๒๑๔ 
๓/๒  ห้อง  ๕2๒ 
๓/๓  ห้อง  ๕2๓ 
๓/๔  ห้อง  ๕2๔ 
๓/๕  ห้อง  ๕2๕ 
๓/๖  ห้อง  ๕๒6 
๓/๗  ห้อง  ๕๒7 
๓/๘  ห้อง  ๕๒8 
๓/๙  ห้อง  ๕11 
๓/๑๐  ห้อง  ๕12 

 


