เรื่อง

คำสั่งกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล
ที่ 02/2562
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทดสอบ Pre O-NET กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล
ปีกำรศึกษำ 2561

ด้วยสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้จัดทำข้อสอบ Pre O-NET
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีกำรศึกษำ 2561 เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบระดับชำติ
และนำผลกำรประเมินนักเรียนรำยบุคคลและรำยโรงเรียน รำยวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก และนำจุดอ่อน จุดเด่น ของกำร
ประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำผู้เรียน
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล จะได้ดำเนินกำรจัดกำรทดสอบดังกล่ำวในวันที่ 25 มกรำคม 2562
โดยกำรจัดสอบเป็นศูนย์สอบ จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์สอบที่ 1 ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนดอนตำล โรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 2
ศูนย์สอบที่ 2 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง โรงเรียนบ้ำนนำม่วง ศูนย์สอบที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
โรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ โรงเรียนบ้ำนนำสะโน และศูนย์สอบที่ 4 ประกอบด้วย โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์ โรงเรียนบ้ำน
หนองกระยัง โรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรสอบประจำศูนย์สอบดังนี้
ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนชุมชนดอนตำล
1. นำยทวี ซำมงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนดอนตำล
2. นำงสำววัชรำภรณ์ คนไว
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
3. นำงเยำวมำลย์ คนขยัน
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
4. นำยจิรพิพัฒน์ ลำลำโกน
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
5. นำงสำวณัฐกำนต์ ปริปุรณะ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
6. นำงสำวจันทร์จิรำ โคตะสินธุ์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 2
7. นำยธนำวุฒิ มีดี
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนดอนตำล
8. นำงสำวสุกัญญำ อินพรหมมำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนชุมชนดอนตำล
9. นำงสำวชนิภรณ์ กรึ่มพิมำย
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก2
10. นำยอนุศักดิ์ ว่องไว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยกอก 2

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 3
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 3
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ศูนย์สอบที่ 2 โรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
1. นำยพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
2. นำงเพรชรัตน์ แดนดี
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
3. นำงสุขุมำลย์ แสนจันทร์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนนำม่วง
4. นำยนิติพงศ์ จงเทพ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนำม่วง

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ

5. นำงสำวสำวิกำ นำลงพรม
6. นำงพิศมัย จันงำม

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำม่วง

ศูนย์สอบที่ 3 โรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
1. นำยจิรวัฒน์ ผิวงำม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
2. นำยไชยยศ จันทพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำสะโน
3. นำงสำวสรำภรณ์ นำโสก
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
4. นำงสำววรินทิรำ ศรีลำศักดิ์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนนำสะโน
5. นำงสุพัฒน์ อุณวงศ์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
6. นำยธีรยุทธ เรืองเรื่อ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
7. นำยถำวร ผิวงำม
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
8. นำงวิไลลักษณ์ อุประ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
9. นำงสำววรัทยำ ใจทัศน์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนนำสะเม็งวิทยำ
10. นำยโอฬำร สุธรรม
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนนำสะโน
11. นำงสำวปวีณำ ใจทัด
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ
12. นำยทิวำ ชำสุรีย์
ตำแหน่ง รก.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกพัฒนำ

กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 ม.3
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 ม.3
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ศูนย์สอบที่ 4 โรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
1. นำยวิชยำ คนไว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์ ประธำนกรรมกำร
2. นำยสิริพงศ์ ปิยวิบูลย์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวปิยะรัตน์ ศรีลำศักดิ์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
4. นำยสุรศักดิ์ สีทะพันธ์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
5. นำยบุญตำ เสนำ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
6. นำงอัญชลี รอบคอบ
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2
7. นำยวชิรำวุธ บุทธิจักร
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 ม.3
8. นำงสำวณัฐพร ผลจันทร์
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 ม.3
9. นำยเกียรติชัย วงค์จันทร์
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนนำหว้ำประชำสรรค์
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
10. นำงสำววนิดำ ซำเสน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรบ้ำนหนองกระยัง
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
11. นำยชำติชำย โพธิ์ไทร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนภูผำหอมพัฒนำ
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
12. นำยสมเกียรติ ศรีอำด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองกระยัง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่
กรรมกำรคุมสอบ
1. กำกับกำรดำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทั้งภำยในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง ให้มีควำมโปร่งใส
และยุติธรรมในกำรคุมสอบ มีประสิทธิภำพและปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติของ สทศ.

2. รับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดำษคำตอบและเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องจำกกรรมกำรกลำงของสนำมสอบตำม
กำหนดเวลำ
3. ก่อนอนุญำตให้ผู้สิทธิ์สอบเข้ำสอบ ต้องตรวจบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ำย
4. ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ
5. กำรดำเนินกำรคุมสอบ ขอให้ยึดตำมแนวปฏิบัติในคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน
6. ตรวจข้อสอบให้กับนักเรียนที่เข้ำสอบในห้องที่ทำกำรคุมสอบ
กรรมกำรจัดทำข้อสอบ
1. จัดทำข้อสอบให้พร้อมสำหรับกำรสอบ ณ ศูนย์สอบที่เป็นกรรมกำร ในวันที่ 23 มกรำคม 2562
2. กรอกคะแนนของผลกำรทดสอบของศูนย์สอบที่ได้รับมอบหมำย
ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่งนี้ วำงแผนและดำเนินกำรทดสอบ Pre O-NET ของนักเรียนระดับชั้น ป.6
และ ม.3 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล ด้วยควำมเอำใจใส่ วิริยะ อุตสำหะ มีประสิทธิภำพ เกิดควำม
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)
(นำยพงษ์ศักดิ์ จันทพันธ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนสว่ำง
ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนตำล

