
ค ำสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
 ที่  ๓๒๒ /๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบวัดควำมรู้วิชำควำมถนัดทำงวิชำกำร 
และวิชำชีพ ( PAT ) ควำมถนัดทั่วไป ( GAT ) และ 9 วิชำสำมัญ 

ในโครงกำรปีทองแห่งคุณภำพกำรศึกษำต่อ 
……………………………………………………….. 

ด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS จัดให้มีการทดสอบวิชาความถนัด
ทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จ     
มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา 
การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)       
คือการวัดความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จมี 7 วิชาและ 9 
วิชาสามัญ คือข้อสอบกลางของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มีทั้งหมด 9 วิชาส าหรับ
สอบเพ่ือน าคะแนนมาสมัครคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย และเปิดให้เฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป เพ่ือให้การจัดท าแบบทดสอบครั้งนี้นักเรียนมีระดับคะแนน  GAT , PAT  และ 9 วิชา
สามัญสูงขึ้น   

ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  39 แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนหนองไผ่จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบวิชาความถนัด
ทั่ วไป (General Aptitude Test) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic 
Aptitude Test) และ 9 วิชาสามัญ เพ่ือให้การด าเนินงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นายพัชริน ภู่ชัย  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  รองประธานกรรมการ 
๓.  นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
๔.  นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการ 
๕.   นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์ กรรมการ 
๖.  นายเฉลิมชัย  พันแนบ  กรรมการ 
๗. นายณรงค์ชัย สีสุข  กรรมการ 
๘.  นายแดนชัย  สิงห์สนิท กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   อ านวยความสะดวก  ให้ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษา  แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.  นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง ประธานกรรมการ 



๒.   นายนิมิตร  ตันติวโรดม รองประธานกรรมการ 
๓.  นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า  กรรมการ 
๔.  นางอรวรรณ   อานพรหม กรรมการ 
๕.  นางสาววิรัตน ์  ค าเขียน  กรรมการ 
๖.  นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ กรรมการ 
๗.  นายพีระศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
๘.  นางสาวกมลวรรณ อิงขนร  กรรมการ 
๙.  นางสาวพรทิพย์    ด้วงธิ  กรรมการ 
๑๐. นายนิกร หล้าน้อย กรรมการ 
๑๑. นายศุภชัย อานพรหม กรรมการ 
๑๒. นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี  กรรมการ 
๑๓  นางอรสา เสาโกมุท กรรมการ 
๑๔. นายราชัย แก้วยศ  กรรมการ 
๑๕  นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน กรรมการ 
๑๖. นายแดนชัย     สิงห์สนิท กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายจิรายุส  เลิศบุรีทวีทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องของข้อสอบ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
คอยควบคุม  ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และจัดท าข้อสอบ GAT , PAT และ 9       
วิชาสามัญ 
๓.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบวิชำควำมถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) และ ข้อสอบวิชำควำม
ถนัดทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) 

     ๓.๑ GAT ความถนัดทั่วไป (ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์
ปัญหา)และ(ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ) 

1. นางสาวเจริญ ผลฉัตร ภาษาไทย ๑   
 ๒. นางสาววิรัตน์            ค าเขียน ภาษาอังกฤษ ๒ 
 ๓. นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ ภาษาอังกฤษ ๒ 

๓.๒ PAT1 ควำมถนัดทำงคณิตศำสตร์ 
๑.  นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า ประธานกรรมการ 
๒.  นายนิมิตร ตันติวโรดม กรรมการ 
๓.  นางสุมิตตา ชนะพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๓ PAT2 ควำมถนัดทำงวิทยำศำสตร์ 
๑.  นางอรวรรณ อานพรหม ประธานกรรมการ 
๒.  นางโรจณา มาคาน รองประธานกรรมการ 



๓. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกรู กรรมการ 
๔. นายนะรงค์ ทองน้อย กรรมการ 
๕. นางสกุลยา พรมเท้า กรรมการ 
๖. นางเพ็ญประภา นาราศรี กรรมการ 
๗. นางวีรนุช  ทองน้อย กรรมการ 
๘  นางศุภรา  จันทสิงห์ กรรมการ 
๙. นางสาวจิตรวด ี ภักดีสาร กรรมการและเลขานุการ 

๓.๔  PAT3 ควำมถนัดทำงวิศวกรรมศำสตร์ 
      ๑. นายนะรงค ์  ทองน้อย ประธานกรรมการ 
๓.๕ PAT4 ควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

๑. นายพีระศิษย์  สิงห์โสภา ประธานกรรมการ 
๒. นายธีระวัฒน ์ พันธุ์แสง กรรมการและเลขานุการ 

๓.๖ PAT5 ควำมถนัดทำงวิชำชีพครู 
๑.  นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางกรรณิกา หัสนัย  กรรมการ 
๓. นางวนิดา  สารสิทธิ์  กรรมการ 
๔. นายนิรุตต์ มูลสี  กรรมการ 
๕. นายศุภชัย อานพรหม กรรมการ 
6. นางกัญญา หมื่นชนะ กรรมการและเลขานุการ 

๓.๗ PAT6 ควำมถนัดทำงศิลปกรรมศำสตร์ 
๑. นายพีระศิษย ์ สิงห์โสภา ประธานกรรมการ 
2. นายธีระวัฒน์ พันธุ์แสง กรรมการและเลขานุการ 

๓.๘ PAT7.๔ ควำมถนัดทำงภำษำจีน 
๑. นายชวุฒ ิ มากมิ่ง ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดวงกมล ธูปหอม กรรมการ 
๓. นางสาวนุชนาฏ พันแนบ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ข้อสอบออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายตาม

มาตรฐานทีส่ถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
๒.  เฉลยแบบทดสอบ  
๓.  ให้ค าปรึกษานักเรียนในเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ 

๔.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ ๙ วิชำสำมัญ  
๔.๑ วิชาภาษาไทย 

๑.   นายสมปอง  ตาลเพชร  ประธานกรรมการ 



         ๔.๒ วิชาคณิตศาสตร์ ๑ 
๑. นางสาววิยดา ขุนพรม ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรักษ์ เพชรไทย กรรมการ 
๓. นายบัณฑิต พวงดอกไม้ กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓  วิชาภาษาอังกฤษ 
๑. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอสมาภรณ์   มั่นพุฒ กรรมการและเลขานุการ 

๔.๔ วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. นางปรารถนา บุญนาค ประธานกรรมการ 
๒. นางมณี  ด้วงนิล กรรมการ 
๓. นางพวงรัตน์ จิตอารี กรรมการ 
๔. นายรชฏ  แก้วเกิด กรรมการ 
๕. นางญาตา ศรีโคตร กรรมการ 
๖. นายภัทรพล  พิมพา กรรมการ 
7. นายณรงค์ชัย สีสุข กรรมการและเลขานุการ 

๔.๕ วิชาฟิสิกส์ 
๑. นางสาวจิตรวด ี  ภักดีสาร   ประธานกรรมการ 

๔.๖ วิชาเคมี 
๑. นางสกุลยา พรมเท้า ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญประภา นาราศรี กรรมการ 
๓. นางวีรนุช  ทองน้อย กรรมการและเลขานุการ 

๔.๗ วิชาชีววิทยา 
๑. นางอรวรรณ อานพรหม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวออมทิพย์   ภัสรางกรู กรรมการ 
๓. นางโรจณา มาคาน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วิเคราะห์ข้อสอบออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบในรายวิชาทีไ่ด้รับมอบหมาย         

ตามมาตรฐานทีส่ถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
๒.  เฉลยแบบทดสอบ   
๓.  ให้ค าปรึกษานักเรียนในเนื้อหาที่นักเรียนไม่เข้าใจ 

๕. คณะกรรมการจัดท าแบบทดสอบออนไลน์ (Google From) 
๑. นายนิกร   หล้าน้อย  ประธานกรรมการ 
๒. นายสรวชิ   ขันตรีมิตร  กรรมการ 



๓.  นางสาวธัญพิชชา  สุขสันต์ กรรมการ 
๔.  นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
๕.  นายพิสิทธิ์ หอมรื่น  กรรมการ 
๖.  นายชัยชนะ ทองมา  กรรมการ 
๗.  นายกิตติชัย ทองมา  กรรมการ 
๘.  นางสาวสภุาภรณ์  กรแก้ว  กรรมการ 
๙.  นางสาววลัยพร    นาคธรรมชาติ กรรมการ 
๑๐. นายสาธาร รวบรัด  กรรมการ 
๑๑. นายราชัย แก้วยศ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท าข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ 
๒.  เฉลยแบบทดสอบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุ        
ตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางโรงเรียน ส่วนรวม และทางราชการต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

        (นายพัชริน  ภู่ชัย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 




