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 /๒.7 นางสาวภาวิไล…

ค าสั่งโรงเรียนหนองไผ่ 
ที่  10  / ๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre  O-NET 
.....................................................................................  

ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดจัดสอบ O-NET นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองไผ่ 
จึงก าหนดให้มีการสอบ  Pre O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 
2564 เพ่ือน าผลการทดสอบมาเป็นแนวทางในการจัดโครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองไผ่ 
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
๑.๑ นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง ประธานกรรมการ 
๑.2 นางดวงตะวัน นามา  รองประธานกรรมการ 
1.3 นางทาริกา  วงศ์แก้ว  กรรมการ 
๑.4 นายนิมิตร  ตันติวโรดม กรรมการ 
1.5 นายสมปอง  ตาลเพชร กรรมการ 
1.6 นางโรจณา  มาคาน  กรรมการ 
1.7 นางวนิดา สารสิทธ์  กรรมการ 
1.8 นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา กรรมการ 
1.9 นายยุทธนา  นาอุดม  กรรมการ 
1.10 นางกมลวรรณ  อิงขนร กรรมการ 
1.11 นางสาววิรัตน์  ค าเขียน กรรมการ 
1.12 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ กรรมการ 
1.13 นางอรวรรณ  อานพรหม กรรมการ 
1.14 นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า กรรมการ 
๑.15 นายเฉลิมชัย  พันแนบ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก แนะน าให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายเฉลิมชัย  พันแนบ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายวัชรวิชญ์  ด้วงทา กรรมการ 
2.4 นายเฉลิมพร  แสงกล้า กรรมการ 
2.5 นายนนท์ปวิช  เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมการ 
2.6 นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา กรรมการ 
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 /3.2.20 นายสรสิช… 

  ๒.7 นางสาวภาวิไล ไชยโย   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก ให้กับบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ 
ในการจัดท าข้อสอบ Pre O-NET  
 3. คณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย 
  3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   3.1.1 นายสรุัตน์ชัย  พรมเท้า  ประธานกรรมการ 

3.1.2 นางสุมิตตา  ชนะพันธ์  กรรมการ 
3.1.2 นายนิมิตร  ตันติวโรดม  กรรมการ 
3.1.3 นางสาววิยดา  ขุนพรหม  กรรมการ 
3.1.4 นายอนุรักษ์  เพชรไทย  กรรมการ 
3.1.5 นางอนัญญา  จันทรัตน์  กรรมการ 
3.1.6 นางน้ าอ้อย  คุณดี   กรรมการ 
3.1.7 นายบัณฑิต  พวงดอกไม้  กรรมการ 
3.1.8 นางสาวพรรณพร  วงษ์แหวน กรรมการ 
3.1.9 นางสาวศศิธร  ช่างสุวรรณ  กรรมการ 
3.1.10 นายเฉลิมชัย  พันแนบ  กรรมการ 
3.1.11 นายเฉลิมพร  แสงกล้า  กรรมการ 
3.1.12 นางสาวชลลดา  จันทอักษร กรรมการและเลขานุการ 

  3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   3.2.1 นางอรวรรณ  อานพรหม  ประธานกรรมการ 

3.2.2 นางโรจณา  มาคาน  กรรมการ 
3.2.3 นางเพ็ญประภา  นาราศรี  กรรมการ 
3.2.4 นางสาวออมทิพย์  ภัสรางกูร กรรมการ 
3.2.5 นางสาวจิตรวดี  ภักดสีาร  กรรมการ 
3.2.6 นางวีรนชุ  ทองน้อย  กรรมการ 
3.2.7 นางดวงจันทร์  สิงหโ์สภา  กรรมการ 
3.2.8 นางสาวศิริประภา  ชูเชิด  กรรมการ 
3.2.9 นายนะรงค์  ทองน้อย  กรรมการ 
3.2.10 นางสกุลยา พรมเท้า  กรรมการ 
3.2.11 นางสายชล  พลสีดา   กรรมการ 
3.2.12 นางกรณ์ทิพย์  มาอยู่วัง  กรรมการ 
3.2.13 นายพิชญุตม์  เที่ยนเที่ยง  กรรมการ 
3.2.14 นางสาวรุ่งทิวา  รุ่งโรจน์  กรรมการ 
3.2.15 นายนิกร  หล้าน้อย  กรรมการ 
3.2.16 นายราชัย  แก้วยศ  กรรมการ 
3.2.17 นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว กรรมการ 
3.2.18 นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ กรรมการ 
3.2.19 นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา กรรมการ 
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/3.5.8 นายรชฏ… 

3.2.20 นายสรสิช  ขันตรีมิตร  กรรมการ 
3.2.21 นายนนท์ปวิธ  เที่ยงดีฤทธิ์ กรรมการ 
3.2.22 นายชัยชนะ  ทองมา  กรรมการ 
3.2.23 นางสาวธัญพิชชา  สขุสันต์ กรรมการ 
3.2.24 นางสาวศุภรา  สะดา  กรรมการและเลขานุการ 

  3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   3.3.1 นางสาวกมลวรรณ  องิขนร  ประธานกรรมการ 

3.3.2 นายสมปอง  ตาลเพชร  กรรมการ 
3.3.3 นางอรสา  เสาโกมุท  กรรมการ 
3.3.4 นางสายรุ้ง  นลิมูล   กรรมการ 
3.3.5 นางสาวสุวรรณี  ภูช่ัย  กรรมการ 
3.3.6 นางสาวเจริญ  ผลฉัตร  กรรมการ 
3.3.7 นายแดนชัย  สิงห์สนทิ  กรรมการ 
3.3.8 นางสาวภาวิไล  ไชยโย  กรรมการ 
3.3.9 นางเริงฤดี  โสภาไชย  กรรมการ 
3.3.10 นางสาวนิตยา  ชาตนิันท์  กรรมการและเลขานุการ 

  3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   3.4.1 นางสาววิรัตน์   ค าเขียน  ประธานกรรมการ 

3.4.2 นางรัชนีกร   ตาลเพชร  กรรมการ 
3.4.3 นางสาวบวัเรียน   ฤทธิ์กล้า  กรรมการ 
3.4.4 นางสาวชาริณา   ศรีเหรา  กรรมการ 
3.4.5 นางเพลินทิพย์   โล่สุวรรณ  กรรมการ 
3.4.6 นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา  กรรมการ 
3.4.7 นายชวุฒิ  มากม่ิง   กรรมการ 
3.4.8 นางอรธีรา  บุญชว่ย  กรรมการ 
3.4.9 นางสาววริศรา  ช านาญพันธ์ กรรมการ 
3.4.10 นางสาวปวีณา  มลทาทิพย์ กรรมการ 
3.4.11 นางสาวอัสมาภรณ์  มั่นพุฒ กรรมการ 
3.4.12 นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา  กรรมการ 
3.4.13 นางสาวดวงกมล  ธูปหอม  กรรมการ 
3.4.14 นายวัชรวชิญ์  ด้วงทา  กรรมการและเลขานุการ 

  3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.5.1 นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์  ประธานกรรมการ 

3.5.2 นางปรารถนา  บุญนาค  กรรมการ 
3.5.3 นางกรรณิการ์  หัสนัย   กรรมการ 
3.5.4 นางพวงรัตน์  จิตอารี  กรรมการ 
3.5.5 นางมณี  ด้วงนิล   กรรมการ 
3.5.6 นายศุภชัย  อานพรหม      กรรมการ 
3.5.7 นางวนิดา  สารสิทธิ ์  กรรมการ 
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 /4.2 คณะกรรมการ… 

3.5.8 นายรชฏ  แก้วเกิด   กรรมการ 
3.5.9 นายนิรุตต์  มูลส ี   กรรมการ 
3.5.10 นางญาตา  ศรีโคตร  กรรมการ 
3.5.11 นายภัทรพล  พิมพา  กรรมการ 
3.5.12 นายณรงค์ชัย  สีสุข  กรรมการ 
3.5.13 นางกัญญา  หมื่นชนะ  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ออกข้อสอบ จัดเรียงชุดข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และสรุปผลการสอบ Pre O – NET นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และส่งผลการสอบให้งานส่งเสริมการเรียนรู้ 

4. คณะกรรมการคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 4.1 คณะกรรมการคุมสอบ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์  2564 
 

เวลา / 
ห้อง 

08.40 – 
09.30 น. 

09.30 –  
10.20 น. 

10.20 –  
11.10 น. 

11.10 –
12.00 น. 

13.00 – 
13.50 น. 

13.50 – 
14.40 น. 

14.40 – 
15.30 น. 

6/1 
นางสาวศุภรา 
จันทสิงห์ 

นางสาวศุภรา 
จันทสิงห์ 

นางสุกัญญา 
ตันติวโรดม 

นางสาววิรัตน์  
ค าเขียน 

นายนิมิตร
ตันติวโรดม 

นางเพ็ญประภา 
นาราศร ี

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

6/2 
นายนิมิตร  
ตันติวโรดม 

นางวนิดา  
สารสิทธิ์ 

นายสมปอง  
ตาลเพชร 

นางสาวบัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

นางอรวรรณ 
อานพรหม 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

6/3 
นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง 

นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง 

นางสาววิรัตน์ 
ค าเขียน 

นายนิมิตร
ตันติวโรดม 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นายจิรายุส  
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

นางเพ็ญประภา 
นาราศร ี

6/4 
นายนิกร  
หล้าน้อย 

นายนิกร  
หล้าน้อย 

นางโรจณา  
มาคาน 

นางโรจณา  
มาคาน 

นายจิรายุส  
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

นางวนิดา  
สารสิทธิ์ 

นางสาวบัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

6/5 
นางสาวเจริญ 
ผลฉัตร 

นางปรารถนา 
บุญนาค 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

นางสาวบัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

นางสุกัญญา 
ตันติวโรดม 

นายสมปอง  
ตาลเพชร 

6/6 
นางรัชนีกร 
ตาลเพชร 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางกุมารี 
ทับทิมหล้า 

นายสมปอง  
ตาลเพชร 

นางจันทร์ประภา 
ทองริ้ว 

6/7 
นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นายจิรายุส  
เลิศบุรีทวีทรัพย์ 

นางวนิดา  
สารสิทธิ์ 

นายชวุฒิ   
มากมิ่ง 

นางรัชนีกร 
ตาลเพชร 

นางปรารถนา 
บุญนาค 

นางสุกัญญา 
ตันติวโรดม 
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 /7.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์… 

 4.2 คณะกรรมการคุมสอบ วันพุธที่ 17  กุมภาพันธ์  2564 
 

เวลา / 
ห้อง 

08.40 – 
09.30 น. 

09.30 –  
10.20 น. 

10.20 –  
11.10 น. 

11.10 –
12.00 น. 

13.00 – 
13.50 น. 

13.50 – 
14.40 น. 

14.40 – 
15.30 น. 

6/1 
นางสาววิรัตน์  
ค าเขียน 

นายสมปอง  
ตาลเพชร 

นางเพ็ญประภา 
นาราศร ี

นางเพ็ญประภา 
นาราศร ี

นางปรารถนา 
บุญนาค 

นางสาวศุภรา 
จันทสิงห์ 

นายนิมิตร
ตันติวโรดม 

6/2 
นางจันทร์ประภา 
ทองริ้ว 

นางกุมารี 
ทับทิมหล้า 

นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง 

นายพิชญุตม์ 
เทียนเที่ยง 

นางสาวบัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

นายนิมิตร
ตันติวโรดม 

นางเพ็ญประภา 
นาราศร ี

6/3 
นายนิมิตร
ตันติวโรดม 

นางสาววิรัตน์ 
ค าเขียน 

นางกุมารี 
ทับทิมหล้า 

นางสาวเจริญ 
ผลฉัตร 

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

6/4 
นางวนิดา  
สารสิทธิ์ 

นางรัชนีกร 
ตาลเพชร 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นางสาวบัวเรียน 
ฤทธิ์กล้า 

นางกุมารี 
ทับทิมหล้า 

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

นางสาวเจริญ 
ผลฉัตร 

6/5 
นายสมปอง  
ตาลเพชร 

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

นางรัชนีกร 
ตาลเพชร 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นายนิกร  
หล้าน้อย 

นายนิกร  
หล้าน้อย 

นางสาวศุภรา 
จันทสิงห์ 

6/6 
นางสาวศุภรา 
จันทสิงห์ 

นางวนิดา  
สารสิทธิ์ 

นางสาวเจริญ 
ผลฉัตร 

นางพัชรินทร์  
จันทพยัคฆ์ 

นายสมปอง  
ตาลเพชร 

นางรัชนีกร 
ตาลเพชร 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

6/7 
นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางกรรณิกา 
เหลืองชัยพัฒนา 

นางปรารถนา 
บุญนาค 

นางสาววิรัตน์  
ค าเขียน 

นายอนุรักษ์  
เพชรไทย 

นางสาววิยดา 
ขุนพรหม 

นางสาวดวงกมล    
 ธูปหอม 

มีหน้าที ่ คุมสอบ ก ากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ ห้องเรียนประจ าของนักเรียนใน
การสอบ  Pre O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ การลา การไปราชการ ให้ด าเนินการสับเปลี่ยนผู้มาท าหน้าที่แทน และกรณีช่วงเวลาช่วงเวลา
เปลี่ยนคาบสอนแต่ยังมีการสอบอยู่ให้ประสานกับผู้คุมสอบคนถัดไป 

 5. คณะกรรมการรับ-ส่ง ข้อสอบ 
  4.1 นายสุรัตน์ชัย  พรหมเท้า   ประธานกรรมการ 
  4.2 นายวัชรวิชญ์  ด้วงทา   กรรมการ 
  4.3 นายเฉลิมพร  แสงกล้า   กรรมการ 
  4.6 นายเฉลิมชัย  พันแนบ   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ รับ – ส่งข้อสอบ Pre O – NET ตามตารางการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
  6.๑ นายนิรุตต์  มูลส ี    ประธานกรรมการ 
  6.2 นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก    กรรมการ 
  6.3 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กรรมการ 
  6.4 นายพิชญุตม์  เทียนเที่ยง   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดเตรียมห้องสอบ Pre  O – NET ในวันที่ 15 
มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 7. คณะกรรมฝ่ายบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 
  7.๑ นายนิกร  หล้าน้อย    ประธานกรรมการ 
  7.2 นายกิตติชัย  ทองมา    กรรมการ 
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7.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
7.4 นายนนท์ปวิช  เที่ยงดีฤทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ บันทึกภาพการสอบ Pre O-NET เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสรุปผลต่อไป 
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย

8.๑ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า ประธานกรรมการ 
8.๒ นางสกุลยา  พรมเท้า  กรรมการ 
8.๓ นางสาวภาวิไล  ไชยโย กรรมการ 
8.4 นายบัณฑิต พวงดอกไม้ กรรมการ 
8.5 นายเฉลิมชัย  พันแนบ กรรมการและผู้เลขานุการ 

มีหน้าที ่ วิเคราะห์ผลการประเมินจากผลการทดสอบ และสรุปผลการสอบ Pre O – NET 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่    29    มกราคม    พ.ศ.  ๒๕64 

ลงชื่อ 
       (นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง) 

 รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองไผ่ 



7 

ตารางสอบ  Pre O – NET  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

วันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 

2564 

เวลา รายวิชา ระยะเวลา 

08.40 – 10.20 น. สังคมศึกษา ฯ 100 นาที 

10.20 – 12.00 น. ภาษาไทย 100 นาที 

13.00 – 14.40 คณิตศาสตร์ 100 นาที 

วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 

2564

08.40 – 10.20 น. วิทยาศาสตร์ 100 นาที 

10.20 – 12.00 น. ภาษาอังกฤษ 100 นาที 




