คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ 038/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุคณะกรรมกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (Reading Test :RT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ประจำสนำมสอบ
………………………………
ด้ว ยส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำประถมศึก ษำมุก ดำหำร ได้ร ับ มอบหมำยจำกส ำนัก งำน
คณ ะกรรมกำรกำรศึก ษ ำขั ้น พื ้น ฐำน ให้ด ำเนิน กำร ประเมิน ควำมสำมำรถด้ำ น กำรอ่ำ น ของผู ้เ รีย น
ชั ้น ประถมศึก ษำปีที ่ 1 ภำคเรีย นที ่ 2 ปีก ำรศึก ษำ 2560 โดยประเมิน กำรอ่ำ นรู ้เ รื ่อ งและอ่ำ นออกเสีย ง
ในวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 เพื่อเป็นกำรกำกับ ติดตำม และควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของประเทศให้เกิด
กำรพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็น ส่ว นหนึ่งของกำรประกันคุณ ภำพผู้เรียน และได้ข้อมูล ย้อนกลับ สำหรับกำหนด
แผนพัฒ นำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้น พื้นฐำนของประเทศ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ เพื่อให้
กำรดำเนิน งำนเป็น ไปด้ว ยควำมถูก ต้อ งตำมระเบีย บกำรสอบ บริส ุท ธิ์ ยุติธ รรม จึง แต่ง ตั้ง คณะอนุก รรมกำร
ประเมิน ควำมสำมำรถด้ำ นกำรอ่ำ นนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษำปีที ่ 1 ภำคเรีย นที่ 2 ประจำปีก ำรศึก ษำ 2560
ประจำสนำมสอบ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ลงชื่อ
(นำยมำรุต อุปนิสำกร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร

แนบท้ายคาสัง่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ 038 /2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุม่ เครือข่ายธารบังอี่ สอบวันที่ 2 มีนาคม 2561
ที่
สนามสอบ
ที่
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง/โรงเรียน
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ ห้องสอบที่
โรงเรียนทีเ่ ข้าสอบ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
1 นายชัยยา สาระไชย
ผอ.ร.ร.บ้านโนนสะอาด 2
หัวหน้าสนามสอบ
บ้านหนองแวงใหญ่
2 นางสาวประภัสสร ศิริกาญจน์
ครู ร.ร.บ้านโนนสะอาด 2
กรรมการคุม/ตรวจ
1
หนองข่าประชาอุทิศ
3 นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี
ครู ร.ร.หนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการคุม/ตรวจ
1
บ้านโนนสะอาด 2
4 นางรัตนา เสียงล้า
ครู ร.ร.บ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการคุม/ตรวจ
1
5 นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตร
ครู ร.ร.บ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการกลาง
4 นางสาวกนกวรรณ เสียงล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการกรอกคะแนน
2 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1
1 นายวิมาน พันธุวรรณ
ผอ.ร.ร.บ้านห้วยกอก 1
หัวหน้าสนามสอบ
บ้านห้วยกอก 1
2 นางบุญถนอม จันปุม่
ครู ร.ร.บ้านนากอก
กรรมการคุม/ตรวจ
1
บ้านนากอก
3 นางสาวประคอง ศรีเมือง
ครู.ร.ร.บ้านห้วยกอก 1
กรรมการคุม/ตรวจ
1
บ้านน้าเที่ยง 2
4 นางล้าพูล บุญลี
ครู.ร.ร.บ้านห้วยกอก 1
กรรมการกลาง
5 นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการกรอกคะแนน
3 โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
1 นายสมชาย อุตสาหะ
ผอ.ร.ร.ป่งแดงวิทยาคม
หัวหน้าสนามสอบ
ป่งแดงวิทยาคม
2 นางปาริชาติ พลสาร
ครู ร.ร.ป่งแดงวิทยาคม
กรรมการคุม/ตรวจ
1
บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
3 นางวันวิสาข์ อาจวิชัย
ครู ร.ร.บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน กรรมการคุม/ตรวจ
1
4 นางสุกญ
ั ญา ผือโย
ครู ร.ร.ป่งแดงวิทยาคม
กรรมการกลาง
5 นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการกรอกคะแนน
4 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
1 นายอภิเชก เผ่าภูไทย
ผอ.ร.ร.บ้านนาสองเหมือง
หัวหน้าสนามสอบ
บ้านนาสองเหมือง
2 นางแสงทิพย์ นิยมลักษณ์
ครู ร.ร.บ้านนาสองเหมือง
กรรมการคุม/ตรวจ
1
เตรียมทหารฯ
3 นางพัชรี วงษ์พนาวัน
ครู ร.ร.เตรียมทหารฯ
กรรมการคุม/ตรวจ
1
4 นางนิรมล หมัน่ เรียน
ครู ร.ร.บ้านนาสองเหมือง
กรรมการกลาง
5 นางสาววิลาสินี ปูท่ า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการกรอกคะแนน

