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คําสั่งโรงเรียนนานอย
ที่ 195/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ Pre O – NET มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
(ฉบับแกไข เพิ่มเติม)
…………………………………….
ตามประกาศของสํานัก งานการศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 37 เรื่องการกําหนดสอบ Pre O - NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 4 วิชา ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 5 วิชา ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒ นธรรม จึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลนั ก เรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และ 6
เพื่อดําเนินการสอบใน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห ง พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 เรื่อง ใหผูบริหารสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนนานอยจึงแตงตั้งครูและบุคลากรทําหนาที่รับผิดชอบดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่วางแผน สั่งการ อํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน และแกไขอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบดวย
1. นายประเทือง
ชอบธรรม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐชยา ธรรมชัย
รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ
ศรีพลพรรค
กรรมการ
4. นางจันธิรา
วรศรี
กรรมการ
5. นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
กรรมการ
6. นางนันทวัน
แดงฟู
กรรมการ
7. นายเวธิต
ยะติ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นางสาวอรอนงค
จบแลว
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการควบคุมหองสอบและจัดหองสอบ มีหนาที่ จัดเตรียมหองสอบ ดูแลความสะอาด จัดโตะ
เกาอี้ จํานวน 5 แถว แถวละ 6 ชุด จํานวน 6 หอง รับแบบทดสอบที่หอ งวิชาการ ดําเนินการและควบคุม
การสอบ โดยแจกแบบทดสอบและรวบรวมแบบทดสอบเพือ่ นําสงฝายวิชาการ แกไขปญหาตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นระหวางการสอบ (ตามตารางที่แนบ) ประกอบดวย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นายสุเทพ
ศรีพลพรรค
ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร
อัทธยศ
กรรมการ
3. นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภัคดิ์
กรรมการ
4. นายจันทรชัย
เกสรชื่น
กรรมการ
5. นายนพพล
ตะติ๊บ
กรรมการ
6. นายณรงค
สมศักดิ์
กรรมการ
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7. นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการ
8. นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางชนิดา
กิติตุย
กรรมการ
10. นายชาติชาย
ทองแดง
กรรมการ
11. นายณัฐวิทย
วงศเวียน
กรรมการ
12. นางสาวมนัสนันท สรอยคําศิรกิ ุล
กรรมการ
13. นางสาวสุนิศา
คูณกลาง
กรรมการ
14. นางสาวทัตพิชา
พลทิพย
กรรมการ
15. นายถนัดกิจ
ศรีวิไชย
กรรมการ
16. นางสาวสุธิดา
หลวงมูล
กรรมการ
17. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการและเลขานุการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นายบุญฤทธิ์
ชาเตียม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปทมา
ปยศทิพย
กรรมการ
3. นายบัญชา
ตาดี
กรรมการ
4. นางสาวน้ําเพชร
สิงหราไชย
กรรมการ
5. นางสาวยุวเรศ
วุธนู
กรรมการ
6. นายสิทธิชัย
ศศิทัตต
กรรมการ
7. นางปริยากร
คําสาง
กรรมการ
8. นางวิจิตรตา
ตาดี
กรรมการ
9. นางสุพฒ
ั ตา
โนทะนะ
กรรมการ
10. นางสาวกนิษฐา
รัตนน้ําหิน
กรรมการ
11. นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
12. วาที่ร.ต.มงคล
หนูสา
กรรมการ
13. นายศุภนัฐ
วงศสกุล
กรรมการ
14. นางสาวปภาวดี
หมื่นเต
กรรมการ
15. นางสาวบุญญารัตน ขมอาวุธ
กรรมการ
16. นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการ
17. นางสาวจิรัชญา
ธุระยศ
กรรมการ
18. นางสาววิภาดา
ดาวดาษ
กรรมการ
19. นางสาวอรอนงค
จบแลว
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการจัดเตรียมขอสอบ มีหนาที่จัดเตรียมขอสอบรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(เฉพาะม.6) บรรจุซองซองละ 30 ชุด วิชาละ 6 ซอง
ประกอบดวย
1. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัตพิชา
พลทิพย
กรรมการ
3. นางสาวธนภรณ
สุธรรมจา
กรรมการ
4. นางสาววิภาดา
ดาวดาษ
กรรมการ
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5. นางสาวพนิดา
วงศวาท
กรรมการ
6. นายประทิน
ศิริ
กรรมการ
7. นางสาววรุณพร
หิรัญกุล
กรรมการ
8. นางสาวชลธิชา
จิณไชย
กรรมการ
9. นางสาวสุธิดา
หลวงมูล
กรรมการ
10. นายมนัสวี
แซจาง
กรรมการ
11. นางสาวอลีนา
ใจคํา
กรรมการ
12. นางสาวอัญชลี
อิทธิมา
กรรมการ
13. นางสาวปยาพัชร
ธนะปด
กรรมการ
14. นายอนุชา
รุงโรจน
กรรมการ
15. นายอนุภัทร
คําปลิว
กรรมการ
16. นางสาวอรอนงค
จบแลว
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการตรวจขอสอบ มีหนาที่ ตรวจกระดาษคําตอบนักเรียนในรูปแบบตางๆ ตามรูปแบบตาม
รูปแบบของขอสอบ พรอมสงกระดาษคําตอบใหกบั คณะกรรมการบักทึกคะแนนตอไป ประกอบดวย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางประภัสสร
อัทธยศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี
เกียรติกิติภัคดิ์
กรรมการ
3. นายอุกฤษฎ
ดวงแกวใหม
กรรมการ
4. นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
5. นางสุดาพร
เหรียญพิมาย
กรรมการ
6. นางอรนุช
ขาลพรหม
กรรมการ
7. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นางสาวปทมา
ปยศทิพย
ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรตา
ตาดี
กรรมการ
3. นางปริยากร
คําสาง
กรรมการ
4. นางสาวยุวเรศ
วุธนู
กรรมการ
5. วาที่รต.มงคล
หนูสา
กรรมการ
6. นางสาวสุพฒ
ั ตา
โนทะนะ
กรรมการ
7. นายมงคล
แดงฟู
กรรมการ
8. นางชนิดา
กิติตุย
กรรมการ
9. นางสาวสุนิศา
คูณกลาง
กรรมการ
10. นายธราพร
ธุระกิจ
กรรมการ
11. นางสาวอรอนงค
จบแลว
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมบันทึกคะแนนสอบ มีหนาที่บันทึกคะแนนโดยสามารถดาวโหลดขอมูลไดจาก
www. http://www.nanoi.ac.th/ หัวขอ แบบกรอกคะแนน Pre O-NET สงที่ฝายวิชาการหรือทาง
E-mail :sukanda.c1984@gmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ประกอบดวย
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
1. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
ประธานกรรมการ
2. นายสัจจะ
รุณวุฒิ
กรรมการ
3. นางสาวบุญญารัตน ขมอาวุธ
กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา
จิณไชย
กรรมการ
5. นางสาววิภาดา
ดาวดาษ
กรรมการ
6. นางสาวธนพร
สุธรรมจา
กรรมการ
7. นางสาวกัลยกานต จักคํามาละ
กรรมการ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
1. นางอมรรัตน
กอชาลี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา
ขัติพันธ
กรรมการ
3. นางสาวปภาอร
โชติวรกิจภิญโญ
กรรมการ
4. นางสาวจิรัชญา
ธุระยศ
กรรมการ
5. นางสาวขวัญพร
สุขแสวง
กรรมการ
6. นางสาวอลีนา
ใจคํา
กรรมการ
7. นางสาวพนิดา
วงศวาท
กรรมการ
8. นายอนุชา
รุงโรจน
กรรมการ
9. นางสาวสุธิดา
หลวงมูล
กรรมการ
7. คณะกรรมการประเมินและสรุปผล มีหนาที่ รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝายบริหาร
1. นางสาวสุกานดา
ไชยตีฆะ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาวดี
หมื่นเต
กรรมการ
3. นางสาวณัฎฐญดา วงศสิทธิ์
กรรมการ
4. นางสาวสุนิศา
คูณกลาง
กรรมการ
5. นางสาวอรอนงค
จบแลว
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด จนบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ตอไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(นายประเทือง ชอบธรรม)
ผูอํานวยการโรงเรียนนานอย
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ตารางสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560
วัน/เดือน/ป

เวลา
08.30-10.00

28 สิงหาคม 2560
10.15-11.45
13.00-14.30
14.30-16.00

จํานวน
(นาที)
90
พัก 15 นาที
90
90
90

วิชา
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2560
อาคาร/หองสอบ
ระดับชั้น
กรรมการคุมสอบ
นางสาวสุกานดา ไชยตีฆะ
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 นายจันทรชัย เกสรชื่น
นายณรงค สมศักดิ์
นายสุเทพ ศรีพลพรรค
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 นางสาวมนัสนันท สรอยคําศิริกลุ
นายนพพล ตะติ๊บ
นางสาวกัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 นายณัฐวิทย วงคเวียน
นายชาติชาย ทองแดง
นางสาวอรนุช ขาลพรหม
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4
นางสาวทัตพิชา พลทิพย
นางประภัสสร อัทธยศ
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/5 นางชนิดา กิติตุย
นางสาวสุธิดา หลวงมูล
นายสัจจะ รุณวุฒิ
อาคาร 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 นางสาวสุนิศา คูนกลาง
นายถนัดกิจ ศรีวิไชย
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ตารางสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2560
วัน/เดือน/ป

28 สิงหาคม 2560
29 สิงหาคม 2560

เวลา
08.00-10.00
10.00-12.00
13.00-15.00
08.00-10.00

จํานวน
(นาที)
120
120
120
120

10.00-12.00

120

วิชา
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รายชื่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2560
อาคาร/หองสอบ
ระดับชั้น
กรรมการคุมสอบ
วาที่ร.ต มงคล หนูสา
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1
นายศุภณัฐ วงศสกุล
นางสาวกนิษฐา รัตนน้ําหิน
นางสาวปทมา ปยศทิพย
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
นางวิจิตรตา ตาดี
นายมงคล แดงฟู
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3
นางสาวปภาวดี หมื่นเต
นางสุพฒ
ั ตา โนทะนะ
นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม
นางสาวอรอนงค จบแลว
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/4
นางสาวบุญญารัตน ขมอาวุธ
นางสาววิภาดา ดาวดาษ
นางปริยากร คําสาง
นายสิทธิชัย ศศิทัตต
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/5
นายบัญชา ตาดี
นางสาวขวัญพร สุขแสวง
นางสาวยุวเรศ วุธนู
อาคารสิริคุณากร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6
นางสาวน้ําเพชร สิงหราไชย
นางสาวจิรัชญา ธุระยศ
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