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กรรมการ จั

-----------------------------------------
ดว้ย

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดาํเนินการจั 8 – 9
กุมภาพนัธ์ 2557 6
การ

ะนาํผลการทดสอบไปใชใ้นการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ

1.1

ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา

วางแผน ให้คาํปรึกษา การดาํเนินการสอบ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงคข์องทางราชการ
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2.
2.1

1.
2.   นายทิษณุ  สายบวั พนกังานขบัรถ

สนามสอบโรงเรียน

2.2
2.2.1 1

1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั หรือผูแ้ทน
2. นายบณัฑิต   แท่นพิทกัษ์ ศึกษานิเทศก์
3.   นางปริมฤดี  แท่นพิทกัษ์ ศึกษานิเทศก์

1
ประกอบด้วย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนวดัราชบพิตร  โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถมัภ์ โรงเรียนวดัสระเกศ โรงเรียนวดัสังเวช โรงเรียนพระตาํหนกัสวนกุหลาบ
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. โรงเรียนราชินี โรงเรียนกุหลาบวทิยา และโรงเรียนสรรพาวธุบาํรุง

2.2.2
หรือผูแ้ทน

ศึกษานิเทศก์
3. นางอจัฉรา   มากแกว้ ศึกษานิเทศก์

ประกอบด้วย  โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั  โรงเรียนมกักะสันวิทยา   โรงเรียน
สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์  โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ฝ่ายมธัยม  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั และโรงเรียนสีตบุตรบาํรุง
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2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสตรีวทิยา  หรือผูแ้ทน
2. นายชาติ    แจ่มนุช ศึกษานิเทศก์
3.   นางปราณี   บุญไทย ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย  โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนมธัยมวดัมกุฎกษตัริย ์ โรงเรียนวดับวรนิเวศ  โรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถมัภ์  โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลยั   โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร  โรงเรียน
วดัราชาธิวาส โรงเรียนกนัตะบุตร โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั โรงเรียนอาํนวยศิลป์
และโรงเรียนรุจิเสรีวทิยา

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ  หรือผูแ้ทน
2.    นายศรีรัตน์   รัตนราศรี
3.    นางอจัฉรา   พหลเวชช์ ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย  โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มธัยม โรงเรียนวดันอ้ยนพคุณ โรงเรียนสามเสน
วทิยาลยั    โรงเรียนรา โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนผะดุงศิษยพ์ิทยา และโรงเรียนราชินีบน

2.2.5
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทวธีาภิเศก   หรือผูแ้ทน
2. นางวรัิตน์   ขวญัยนื                               ศึกษานิเทศก์
3. นางสาวรุ่งทิพย ์  ทองไทย                     ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั โรงเรียน
สวนอนนัต์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกญัญาราชวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โรงเรียนทิวไผ่งาม    โรงเรียนบางอ้อศึกษา    โรงเรียนบูรณวิทย์    และ
โรงเรียนสตรีบูรณวทิย์
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2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม   หรือผูแ้ทน
2. นางศิริวรรณ์      ฉายะเกษตริน         ศึกษานิเทศก์
3. นางรวิภทัร   เหล่าคุม้ ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย โรงเรียนมธัยมวดัดุสิตาราม โรงเรียนมธัยมวดันายโรง โรงเรียนสตรีวดัระฆงั
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม โรงเรียนวดับวรมงคล โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนเขมะ
สิริอนุสรณ์   โรงเรียนเซนตค์าเบรียล โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนโยนออฟอาร์ต
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา     และโรงเรียนราชวนิิต

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล หรือผูแ้ทน
2.
3.   นางธนวรรณ   จินดา                         ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พุทธมณฑล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา)
ในพระราชูปถมัภ์  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์
(วดันอ้ยใน)ในพระราชูปถมัภ์ โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม โรงเรียนวดักาญจนสิงหาสน์วิทยา
โรงเรียนเพลินพฒันา    โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี   โรงเรียนอญัสัมชญั
ธนบุรี   และโรงเรียนเลิศหลา้ถนนกาญาจนาภิเษก

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนศึกษานารี หรือผูแ้ทน
2.
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ประกอบด้วย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนวดัราชโอรส โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
โรงเรียนวดัอินทาราม โรงเรียนมธัยมวดัดาวคนอง โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ โรงเรียนซางตาครู้ส
ศึกษา โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียน
ศิริรักษว์ทิยา   และโรงเรียนสตรีวฒิุศึกษา

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม หรือผูแ้ทน
2.
3.   นายทองดี    ศรีอนัยู ้ ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนวดัพุทธบูชา โรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขนุเทียน   โรงเรียนบางมด “สีสุกหวาดจวนอุปถมัภ์” โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา

โรงเรียนบูรณะศึกษา

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการมธัยมวดัสิงห์ หรือผูแ้ทน
2. นายกุณฑล  ราชนิล                 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์
3. นางสมบูรณ์  ราชนิล               ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์

ประกอบด้วย โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์ อิสลามวิทยาลยัแห่งประเทศไทย
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
โรงเรียนจินดามณี   โรงเรียนธนบุรีศึกษา   โรงเรียนแม่พระประจกัษ์ และโรงเรียนเลิศพฒันาศึกษา
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2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวทิยาคม  หรือผูแ้ทน
2. นางฐิตาภรณ์   บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์
3.   นางสาวธนศร   อุ่นยืนยง นกัวชิาการตรวจสอบภายใน ชาํนาญการพิเศษ

ประกอบด้วย  โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  โรงเรียนวดัประดู่ในทรงธรรม   โรงเรียน
วดันวลนรดิศ โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค์  โรงเรียนวดัรางบวั   โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนเซนตปี์เตอร์ ธนบุรี โรงเรียนผดุงกิจวิทยา   โรงเรียนฐานปัญญา   โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
และโรงเรียนประทุมอนุสรณ์

2.2.
1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ   หรือผูแ้ทน
2. นางสาวจรินทร์   โฮ่สกุล                      ศึกษานิเทศก์
3.   นางสาวพรรณงาม  เสาะแสวง ศึกษานิเทศก์

ประกอบดว้ย  โรงเรียนปัญญาวรคุณ  โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขาํ โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม
โรงเรียนนวลนรดิศวิท
โรงเรียนวรีสุนทร โรงเรียนกรพิทกัษศึ์กษา   และโรงเรียนสารสาสน์วเิทศบางบอน
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(อานนท ์  สุขภาคกิจ)


