คำสั่งกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบบูรณำกำรธำรบังอี่
ที่ ๐๑/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ Pre O-NET ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
ด้วยกลุ่มเครือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่ ได้กาหนดจัดการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบ Pre O-NET
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายอภิเชก เผ่าภูไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
๑.๒ นายสมชาย อุตสาหะ
ผู้อานวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
๑.๓ นายวิมาน พันธุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
๑.๔ นายสุพจน์ ทาระขจัด
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมทหารฯ
๑.๕ นายประกาศ สว่างวงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
๑.๖ นางฐนิศรา นักลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
๑.๗ นายชัยยา สาระไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
๑.๘ นายณัฐกร สอนวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากอก
๑.๙ นายอภินันท์ อินลี
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ

มีหน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา อานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้สาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ
๒. คณะกรรมกำรคุมสอบ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
ศูนย์สอบที่ ๑ โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
ห้องสอบที่ ๑ - นายวิบูลย์ ยุบลพันธุ์
- นางทองพูล งามขา

ครูโรงเรียนบ้านนากอก
ครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

ศูนย์สอบที่ ๒ โรงเรียนบ้ำนหนองแวงใหญ่
ห้องสอบที่ ๑ - นายประพาส เหง้าเกษ
- นายไพฑูรย์ เรืองแสน
ห้องสอบที่ ๒ - นายประดิษฐ์ จารุภาค
- นายกระบิล อาจวิชัย

ครูโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
ครูโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์
ครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

ศูนย์สอบที่ ๓ โรงเรียนบ้ำนนำสองเหมือง
ห้องสอบที่ ๑ - นายทองสิน นามเหลา
- นางปนัดดา โภคสวัสดิ์

ครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม

ศูนย์สอบที่ ๔ โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก ๑
ห้องสอบที่ ๑ - นางนงค์คาร ไชยบุญตา
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
- นางสาววิริยะ ยืนยง
ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
มีหน้ำที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ กับคณะกรรมการกลาง และดาเนินการทดสอบนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นที่เรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรคุมสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
ศูนย์สอบที่ ๑ โรงเรียนป่งแดงวิทยำคม
ห้องสอบที่ ๑ - นางพานิดา สุทธิอาคาร
ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
- นางศิริรัตน์ ทรัพย์ผล
ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
มีหน้ำที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ กับคณะกรรมการกลาง และดาเนินการทดสอบนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นที่เรียบร้อย
๔. คณะกรรมกำรกลำง
๔.๑ นายศราวุธ ผือโย
๔.๒ นางรัตนา เสียงล้า
๔.๓ นางนิรมล หมั่นเรียน
๔.๔ นางลาพูล บุญลี

ครูโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑

ศูนย์สอบโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑

มีหน้ำที่ รับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ กับคณะกรรมการคุมสอบ ดูแลการดาเนินการสอบ
Pre O-NET ให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ส่งคณะกรรมการบันทึกผลการสอบ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ ต่อไป
๕. คณะกรรมกำรบันทึกผล
๖.๑ นายณัฐกร สอนวงค์
๖.๒ นายทินกร วิชิตพันธ์
๖.๓ นายกฤษพัฒน์ สุคาพา
๖.๔ นางสาวสุธิดา ศรีมณีรัตน์
๖.๕ นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย
๖.๖ นางสาวกนกวรรณ เสียงล้า
๖.๗ นางสาววิลาสินี ปู่ทา
๖.๘ นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากอก
ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ครูโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
ครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้ำที่ บันทึกผลการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ เมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมผลการ
ทดสอบนาส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต่อไป

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ Pre O-NET
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามศูนย์สอบที่กาหนด พร้อมทั้งทาหน้าที่
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ให้บรรลุตามเป้าหมายและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นายอภิเชก เผ่าภูไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่

