
                                                                
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
ที่  ๕๙๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง    แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ ขอสอบมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( PRE – ONET ) 
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่  ๓ และมัธยมศึกษาปที่ ๖   ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………….. 
           

             ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ไดดําเนินการจัดทําขอสอบมาตรฐานระดับเขตพื้นที่
การศึกษาสูการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยมีเปาหมายเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินการทดสอบระดับชาตข้ัินพื้นฐาน 
( O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  
 

  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอสถานศึกษาและ        
ทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา  
๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงแตงตั้ง  
และมอบหมายใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมการอํานวยการ    ประกอบดวย                                      
                     ๑.๑ นายจรัส    คําอาย   ประธานกรรมการ  
                     ๑.๒ นางรุงตะวนั  ไชยเจริญ  กรรมการ 
                     ๑.๓ นายคมสันต  พิพัฒนวฒุิกุล  กรรมการ 
      ๑.๔ นายเมธา   ศรีประทปี  กรรมการ 
      ๑.๕ นายถวิล  ชัยยา   กรรมการและเลขานุการ        

มีหนาที ่  ใหคําปรึกษาและดูแลความเรียบรอยในการดําเนินการสอบและเกิดผลดีตองานราชการ       
        

๒. คณะกรรมการดําเนินการ  ประกอบดวย    
    ๒.๑ นายถวิล  ชัยยา   ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นางพิชยา  ชูมก   กรรมการ      
    ๒.๓ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  กรรมการ 
    ๒.๔ นางสาววัชรินทร  แกวมูล  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๕ นางอุมาพร  แกวปวน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
มีหนาที่  ดําเนินการจัดสอบ, ควบคุม, ดูแลใหเปนไปตามระเบยีบการสอบ   

 

๓. คณะกรรมการกลาง           ประกอบดวย  
                     ๓.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล             ประธานกรรมการ  
      ๓.๒ นางสาวสุดารัตน  เปยงนอย  กรรมการ 
      ๓.๓ นางอุมาพร    แกวปวน  กรรมการและเลขานุการ  
  มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมขอสอบ อุปกรณการสอบ จัดเก็บและรักษากระดาษคําตอบและขอสอบ                                        

๒. จัดขอสอบตาม วัน เวลา ที่กําหนดใหผูควบคุมการสอบแตละหอง       
๓. การควบคุมการสอบแทนผูควบคุมการสอบในกรณีที่ผูควบคุมการสอบไมปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งได                               

     ๔. อํานวยความสะดวกโดยทัว่ไป 
 
 

/๔. คณะกรรมการอัดสําเนาขอสอบ… 



-๒- 
 

๔. คณะกรรมการอัดสําเนาขอสอบ       ประกอบดวย    
      ๔.๑ นางสาววัชรินทร  แกวมูล            ประธานกรรมการ 
      ๔.๒  นางญาดา  ตรีเนตร  กรรมการ        
                     ๔.๓  นางจันทรวัน  ร่ัวรู                  กรรมการ                       
            มีหนาที่ ๑. ควบคุม ดูแล กํากับติดตามผลการจัดการอัดสําเนาใหเปนไปตามข้ันตอนรวมถึง การปองกันการสูญหาย      
    ๒. อัดสําเนาขอสอบวิชาตาง ๆใหเรียบรอยและเสร็จสิ้นภายใน วันอังคาร ที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  

 
          ๕. คณะกรรมการตรวจขอสอบ   ประกอบดวย 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
      ๕.๑ นางลาวัลย  ขยนัขาย   รายวิชาภาษาไทย 
       ๕.๒ นางสาวนิตยา  แปงชัย   รายวิชาภาษาไทย  
      ๕.๓ นางพันนภา  วลีดํารงค   รายวิชาคณติศาสตร    
      ๕.๔ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน   รายวิชาคณติศาสตร 
                          ๕.๕  นายสุทน  คุมเสม    รายวิชาวิทยาศาสตร 
                          ๕.๖  นายพงศนรินทร  อินกองงาม รายวิชาวิทยาศาสตร 
      ๕.๖  นางสาวนัยนา  หมื่นจาํปา     รายวิชาภาษาอังกฤษ 
      ๕.๗  นางสาวสนุิสา  บุญผล  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  
      ๕.๘ นางกาญจนา  เหลอืงทา  รายวิชาภาษาไทย 
      ๕.๙ นางอุมาพร  แกวปวน  รายวิชาคณติศาสตร 
      ๕.๑๐ นางสาววรัญญา เปงปง  รายวิชาวิทยาศาสตร 
      ๕.๑๑ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว            รายวิชาวิทยาศาสตร 
      ๕.๑๒ นางสาวอรนุช  เรือนคํา               รายวิชาวิทยาศาสตร 
      ๕.๑๓ นายสุรัตน  จี้ฟ ู   รายวิชาสังคมศึกษา 
      ๕.๑๓ นางสาวอัจจิมา  ศิริสตูร  รายวิชาภาษาอังกฤษ 
   มีหนาที่   ดําเนินการตรวจขอสอบ,กรอกคะแนนและรายงานใหงานวัดและประเมินผล  ใหเสร็จสิ้นภายใน 
วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 
           ๖. คณะกรรมการผูควบคุมการสอบ      ประกอบดวย 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
      ๑. นางฉวรัตน   คําธัญ        ๒. นางศรีเริญ     มีพิมพ 
      ๓.  นายสุทน   คุมเสม    ๔. นางพันนภา   วลีดํารงค 

    ๕. นายชาญณรงค   สมบัติใหม   ๖. นางลาวัลย   ขยนัขาย                                                    
                          ๗.  นางสาวปาณิสรา   พิมพิรัตน   ๘. นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
      ๙. นางสาวนิตยา  แปงชัย   ๑๐. นางสาวสนุิสา  บุญผล 
      ๑๑. นายเฉลิมเกียรติ  ปนทอง   ๑๒. นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงศ 
      ๑๓. นางสาวรุงอรุณ  ศาสนะสุพิน  ๑๔. นางสาวณฐัธิดา  แกวทพิย 
      ๑๕. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อปอม   ๑๖. นางสาวกฤษณา  สุภามงคล 
      ๑๗. นางสาวพรสวรรค  วรรณภิระ  ๑๘. นายชัยวฒัน    ปญโญนันท 
      ๑๙. นางสาวศิรินาถ  ประเสริฐ   ๒๐. นายสิทธิพงษ    เรือนคําปน   
      ๒๑. นางสาวณัฐพชัร  เลิศสพุรรณ     

/ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖… 



 
                           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  
      ๑. นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ      ๒. นายสุรัตน  จี้ฟ ู
      ๓.  นายบรรจบ  ชูมก    ๔. นางจันทรเพ็ญ  ยอดยา  
                    ๕. นางญาดา  ตรีเนตร    ๖. นางกาญจนา  เหลืองทา 
                          ๗.  นางสาววรัญญา  เปงปง   ๘. นางสาวสุภาพร  เปงปง 
      ๙. นางศิริญญา  หลาเต็น   ๑๐. นางสาวอรนุช  เรือนคํา 
      ๑๑. นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร   ๑๒. นางสาวอัมพร  นามณ ี      

    ๑๓. นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว   ๑๔. นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล 
      ๑๕. นายธนวฒัน  สิทธิตนั   ๑๖. นางสาวกานตชนก ไชยวารี 
      ๑๗. นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ   ๑๘. นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงศ 
      ๑๙. นางสาวรุงอรุณ ศาสนะสุพิน   ๒๐. นางสาวสุภาวดี  กลิ่นหอม 
      ๒๑. นางสาวเจนจิรา  หลาแกว   ๒๒.  นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ 
      ๒๓. นายจิณณพัต  นิตยา    

มีหนาที ่ ๑. รับขอสอบจากกรรมการกลางดวยตนเองมาแจกใหนักเรียนสอบ  
            ๒. ควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนดในตารางสอบ  
             ๓. ควบคุมกํากับหองสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมปีระสิทธิภาพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบและผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
            ๔. เก็บรวบรวมขอสอบแตละวิชาที่สอบแลว และจัดเรียงกระดาษคําตอบตามลําดบัเลขที่        
ของหองเรียนแตละหอง แลวรวบรวมเย็บ จัดสงกรรมการกลางดวยตนเอง           
 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และบังเกิดผลดีตอ    
ทางราชการ  ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
                           

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑6 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายจรัส  คําอาย) 

ผูอํานวยการโรงเรียนธีรกานทบานโฮง 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเลข 
หองสอบ 

ชั้น กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ภาคเชา 

เวลา  ๐๘.๒๐ น. – ๐๙.๕๐ น. 

กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ภาคเชา 

เวลา  ๐๙.๕๐ น. – ๑๑.๒๐ น. 
๕๒๑ ม.๓/๑ นางศรีเริญ มีพิมพ นางสาวพรสวรรค วรรณภิระ นางศรีเริญ มีพิมพ นางสาวพรสวรรค วรรณภิระ 
๕๒๒ ม.๓/๒ นายสทุน   คุมเสม นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง นายสทุน   คุมเสม นายเฉลิมเกียรติ ปนทอง 
๕๒๓ ม.๓/๓ นายลาวัลย    ขยันขาย นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงค นางลาวลัย  ขยันขาย นางสาวรุงอรุณ  ศาสนะสุพิน 
๕๒๔ ม.๓/๔ นางพนันภา  วลีดาํรงค นางสาวณฐัธิดา  แกวทพิย นางสาวปาณสิรา  พิมพิรัตน นางสาวณฐัธิดา  แกวทพิย 
๕๒๕ ม.๓/๕ นางฉวรัตน  คําธัญ  นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ นางฉวรัตน  คําธัญ  นางสาวณัฐพัชร  เลิศสุพรรณ 

 

หมายเลข 
หองสอบ 

ชั้น กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ภาคบาย 

เวลา  ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 

กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
ภาคบาย 

เวลา  ๑๓.๕๐ น. – ๑๕.๒๐ น. 
๕๒๑ ม.๓/๑ นางสาวสุพัตรา จนิดาหลวง นางสาวอัญชลุีพร  เชื้อปอม นางสาวสุพัตรา จนิดาหลวง นางสาวอัญชลุีพร  เชื้อปอม 
๕๒๒ ม.๓/๒ นางสาวนิตยา  แปงชัย นางสาวกฤษณา  สุภามงคล นางสาวนิตยา  แปงชัย นางสาวกฤษณา  สุภามงคล 
๕๒๓ ม.๓/๓ นางสาวสุนิสา  บญุผล นายชัยวัฒน  ปญโญนนัท นางสาวสุนิสา  บญุผล นายชัยวัฒน  ปญโญนนัท 
๕๒๔ ม.๓/๔ นายชาญณรงค  สมบัติใหม นางสาวศิรินาถ  ประเสริฐ นายชาญณรงค  สมบัติใหม นางสาวศิรินาถ  ประเสริฐ 
๕๒๕ ม.๓/๕ นางพนันภา  วลีดาํรงค นายสทิธิพงษ   เรือนคําปน นางสาวปาณสิรา  พิมพิรัตน นายสทิธิพงษ เรือนคําปน 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมายเลข 
หองสอบ 

ชั้น กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ภาคเชา 

เวลา  ๐๘.๒๐ น. – ๐๙.๕๐ น. 

กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ภาคเชา 

เวลา  ๐๙.๕๐ น. – ๑๑.๒๐ น. 
๕๓๓ ม.๖/๑ นางสาววรัญญา  เปงปง นางสาวกานตชนก ไชยวารี นางสาววรัญญา  เปงปง นางสาวกานตชนก ไชยวารี 
๕๓๔ ม.๖/๒ นางสาวอัจจิมา  ศิริสูตร นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ นางญาดา  ตรีเนตร นางสาวพรพิมล  ฤทธิ์ถิ 
๕๓๕ ม.๖/๓ นางกาญจนา  เหลืองทา นางสาวอัมพร  นามณ ี นางกาญจนา  เหลืองทา นายธนวัฒน  สิทธิตัน 
๕๓๖ ม. ๖/๔ -๖/๕ นางสาวอรนชุ  เรือนคํา นายบรรจบ  ชูมก นางสาวอรนชุ   เรือนคํา นายเรืองฤทธิ์  พินิจพรรณ 

 

หมายเลข 
หองสอบ 

ชั้น กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ภาคบาย 

เวลา  ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๕๐ น. 

กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ภาคบาย 

เวลา  ๑๓.๕๐ น. – ๑๕.๒๐ น. 
๕๓๓ ม.๖/๑ นางสาวสุริยาพร   ญาณตาล  นางสาวศิริรัตน  จุมปูวงศ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ 
๕๓๔ ม.๖/๒ นางสาวสุภาพร  เปงปง นางสาวรุงอรุณ ศาสนะสุพิน นางจนัทรเพ็ญ  ยอดยา นายจิณณพัต  นิตยา 
๕๓๕ ม.๖/๓ นายสุรัตน   จี้ฟ ู นางสาวสุภาวดี  กลิน่หอม นายสุรัตน  จี้ฟ ู นางสาวสุภาวดี  กลิน่หอม 
๕๓๖ ม.๖/๔-๖/๕ นางศิริญญา  หลาเต็น นางสาวเจนจิรา  หลาแกว นางศิริญญา  หลาเต็น นางสาวเจนจิรา  หลาแกว 

 

หมายเลข 
หองสอบ 

ชั้น กรรมการคุมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 
ภาคบาย 

เวลา  ๑๕. ๒๐น. – ๑๖.๕๐ น. 
๕๓๓ ม.๖/๑ นางสาวรุจิตา  ปญญาแกว นางสาวบุศรินทร ปลื้มใจ 
๕๓๔ ม.๖/๒ นางจนัทรเพ็ญ  ยอดยา นายจิณณพัต  นิตยา 
๕๓๕ ม.๖/๓ นายสุรัตน   จี้ฟ ู นางสาวสุภาวดี  กลิน่หอม 
๕๓๖ ม.๖/๔-๖/๕ นางศิริญญา  หลาเต็น นางสาวเจนจิรา  หลาแกว 

 

 


