
  
 
                       
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  441/2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ  Pre O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ประจําปีการศึกษา  2560 

--------------------------------- 
        ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 – 2574  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ข้อ 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  มีตัวชีวัดท่ีสําคัญ  นักเรียน
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  
ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน  
     สํานักทดสอบทางการศึกษา  ได้สร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือใช้
ประเมินความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ด้วยข้อสอบ Pre O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ในการน้ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39  ใหโ้รงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  39  จัดสอบ Pre O-NET  ระหว่างวันท่ี 4 - 5 มกราคม 2561  ตามตารางสอบดังน้ี  

กําหนดการสอบ Pre O-NET  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ดังนี้ 

วันท่ี  เดือน  ปี เวลาสอบ ระยะเวลา (นาที) รายวิชา 

4 มกราคม 2561 
08.30 – 10.30 น. 120  คณิตศาสตร์ 

พัก  15 นาที 
10.45 – 12.15 น. 90 ภาษาไทย 

5 มกราคม 2561 
08.30 – 10.00 น. 90 วิทยาศาสตร์ 

พัก  15 นาที 
10.15  – 11.45 น. 90 ภาษาอังกฤษ 

          

    เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้   
              อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ Pre O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
ประจําปีการศึกษา  2560  ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี   
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ  มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษาในการดําเนินการสอบ  Pre O-NET 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ประจําปีการศึกษา  2560  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

   1.1  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   1.2  นายนุกูล  อํ่าอ่วม  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
   1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
   1.4  นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
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     1.5  นายบุญส่ง เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
     1.6  นางดวงพร เพ็ชรบัว  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     1.7  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
     1.8  นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
     1.9  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       2.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการอัดสําเนา  มีหน้าท่ี   
             1.  ประสานงานและอัดสําเนาข้อสอบให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 

            2.  ดําเนินการอัดสําเนาข้อสอบให้ครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท่ีห้องวิชาการ
ประกอบด้วย 

            2.1  นางกาญจนา จันทร์สุคนธ์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
            2.2  นางเจียรนัย สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
            2.3  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการ       
            2.4  นางอิสริยา ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
            2.5  นายสมเกียรติ ถาวร  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
            2.6  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ครู   กรรมการและเลขานุการ  

      3.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการกองกลาง  มีหน้าท่ี   เบิกจ่าย  เก็บ  นับข้อสอบ  ผนึกซอง  
และดูแลการจัดกรรมการคุมสอบประจําห้องสอบ  และงานอ่ืน  ๆ  ท่ีจะทําให้การสอบดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 3.1  นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  3.2  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3.3  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  3.4  นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ   กรรมการ 

 3.5  นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจ้าง   กรรมการ       
 3.6  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

   4.  คณะกรรมการคุมสอบ  มีหน้าท่ี  กํากับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้กํากับการสอบ  พ.ศ.  2506  ตามเวลาและวิชาท่ีกําหนดให้ในตารางสอบ 
 

ห้องสอบที ่ ห้องสอบ ห้อง เลขที่ 
จํานวนนักเรียน 
ที่เข้าสอบ(คน) 

กรรมการกํากับห้องสอบ 

1 1204 3.1 1 – 30 30 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน 
2. นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน 

2 1205 
3.1 31 - 34 4 1. นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ 

2. นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 3.2 1 - 26 26 

3 1206 
3.2 27 - 48 22 1. นายอัคคเดช  เผือกทอง 

2. นางสาวสุชาวดี    พิมหานาม 3.3 1 - 8 8 

4 1207 3.3 9 - 38 30 
1. นางรัชนี  พรมชู 
2. นางสุพรรณ  วงศาโรจน์ 

5 1208 
3.3 39 - 48 10 1. นายธนิต  จิตตรงซ่วน 

2. นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล    3.4 1 - 20 20 
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6 1209 
3.4 21 - 45 25 1. นางสวาท  สิริพัฒนา 

2. นางธิติมา  พรามพิทักษ์ 3.5 1 - 5 5 

7 1210 3.5 6 - 35 30 
1. นายธราธร  สุขะอาคม 
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ราชแวง 

8 1211 
3.5 36 - 48 13 1. นางทวีสุข  บัวทอง 

2. นางวาสนา  ประวันนา 3.6 1 - 17 17 

9 1212 3.6 18 - 47  30 
1. นางสาวแววมยุรา  จันทร์สง่ 
2. นายชวัติพล  แดงเรือ 

10 หอประชุม 
3.6 48 - 49 2 1. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต 

2. นางสาวเพ็ญพิชญา  จันทร์กระจ่าง 3.7 1 - 28 28 

11 หอประชุม 
3.7 29 - 45 17 1. นางนุศรา    จันทร์สละ 

2. นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม   3.8 1 - 13 13 

12 หอประชุม 3.8 14 - 43 30 
1. นางนาตฤดี  สุขสินสินธารานนท์ 
2. นางสมจิต  ทองเมือง 

13 หอประชุม 3.9 1 - 30 30 
1. นางชลธิชา  วรภ ู
2. นางสาวพวงพลอย  เล็กศิริ 

14 หอประชุม 
3.9 31 - 45 15 1. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ 

2. นางสาวพนิดา  ซุ่มพุดซา 3.10 1 - 15 15 

15 หอประชุม 3.10 16 - 36 21 
1. นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง 
2. นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ 

 
 
 

5.  คณะกรรมการเย็บข้อสอบและบรรจุข้อสอบ มีหน้าท่ี   ดําเนินการเย็บข้อสอบและบรรจุข้อสอบใส่
ซองให้ครบและถูกต้องตามจํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท่ีห้องวิชาการ  ประกอบด้วย 

 

รายวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

น.ส.ธัญญาเรศ  เร่ในไพร นายธนิต  จิตตรงซ่วน น.ส.จุฑาณัฐ  ตีพัดดี น.ส.รัฐภรณ์  ภู่ฤทธ์ิ 
น.ส.พิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์ น.ส.เพ็ญพิชญา จันทร์กระจ่าง น.ส.ฤทัยรัตน์  ราชแวง น.ส.ภาวณี  คํามณี 
น.ส.เบญจรัตน์ ขวัญคง น.ส.มาณิตา  พรรณา น.ส.เกวลิน  ฤทธ์ิเม้า น.ส.ปิยะวรรณ  กําจัด 
น.ส.ศุภิสรา  จันทร์เพ็ง น.ส.นิศารัตน์ เจ๊กชํานาญ น.ส.พวงพลอย  เล็กสิริ นายสนัติสุข  เพ็งสว่าง 

  
6.  คณะกรรมการยกข้อสอบ   มีหน้าท่ี   ยกข้อสอบจากห้องวิชาการไปจ่ายให้กรรมการคุมสอบ อาคาร

ชินราช ชั้น 2 - 3 ห้องสอบ 1204 – 1308  และ อาคารชินสีห์ ชั้น 3  เวลา 8.00 น. และเวลา 11.30 น.
ประกอบด้วย  

     6.1 นายคุณกร สนองวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     6.2 นายประเมิน คงปาน  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     6.3 นายทศภรณ์ แจ่มเท่ียงตรง ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     6.4 นายนิคห ์ ชัยเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
     6.5 นายวิศรุต บุญศิริ  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ   
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          7.  กรรมการตรวจข้อสอบ มีหน้าท่ี   ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอิสระตามเฉลยและแนวคําตอบ 
ประกอบด้วย  
วิชาภาษาไทย 

      1. นางกมลสรวง   คนเฉียบ   ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
       3. นางสาวยุพิน  คงคอน   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
       4. นางสาวมณี  แซ่ท่อ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       5. นายสมนึก  ใยศิลป์    ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ   กรรมการ  
       6. นางสาวสุธาพร  มาน้อย   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ       

   7. นางสาวแววมยุรา  จันทร์ส่ง  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

วิชาคณิตศาสตร์ 
      1. นางอุษา   กอบกิจ    ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

             2. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม   ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์  คําทา   ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
      4. นางสุรีย์  ศิริรัตน์    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
      5. นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ      

       6. นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง      ครู   กรรมการและเลขานุการ   
วิชาวิทยาศาสตร์ 
  1. นางสุภาพ  อมรประภา  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  2. นายสมนึก  เกิดเนตร  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  4. นางพยอม  คุ้มฉาย  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  5. นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  6. นางสาวอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
วิชาภาษาต่างประเทศ 
  1. นางจินดา  คันธัพ   ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา    ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
  3. นางนงนุช  วิริยานุกูล    ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  4. นางผกากรอง  พินิจ   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  5. นางพนัชกร  มีศาสตร์   ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  6. นางสาวบุศรินทร์  พิมพล  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
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8.  คณะกรรมการบันทึกข้อมูลและประมวลผลการสอบ มีหน้าท่ี  บันทึกข้อมูลคําตอบรายวิชา 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ของนักเรียนทุกคน เป็นรายข้อตามโปรแกรมของ สพม.39  
ระหว่างวันท่ี  5 - 6  มกราคม  2560  และประมวลผลการสอบส่ง สพม.39 ตามกําหนดประกอบด้วย    

               8.1  คณะกรรมการบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลคําตอบรายวิชา 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

น.ส.ธัญญาเรศ  เรในไพร นายธนิต  จิตตรงซ่วน น.ส.จุฑาณัฐ  ตีพัดดี น.ส.รัฐภรณ์  ภู่ฤทธ์ิ 
น.ส.พิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ ์ น.ส.เพ็ญพิชญา จันทร์กระจ่าง น.ส.ฤทัยรัตน์  ราชแวง น.ส.ภาวณี  คํามณี 
น.ส.เบญจรัตน์ ขวัญคง น.ส.มาณิตา  พรรณา น.ส.เกวลิน  ฤทธ์ิเม้า น.ส.ปิยะวรรณ  กําจัด 
น.ส.ศุภิสรา  จันทร์เพ็ง น.ส.นิศารัตน์ เจ๊กชํานาญ น.ส.พวงพลอย  เล็กสิริ นายสนัติสุข  เพ็งสว่าง 

  

        8.2  คณะกรรมการประมวลผลข้อมูล  
 8.1  นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   8.2  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
   8.3  นางอิสริยา  ณ  พัทลุง ครูชํานาญการ   กรรมการ 

  8.4  นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจ้าง   กรรมการ       
  8.5  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  8.6  นางสาวปรางค์ทราย  อุดด้วง ครู   กรรมการและเลขานุการ 

                  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นท่ีเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การดําเนินงานด้วยดี 

สั่ง ณ วันท่ี  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 


