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ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 
ที่    ๓๔๙     / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ Pre O-NET  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
        

   เนื่องด้วยกลุ่มงำนนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๓๙ ได้จัดให้มีกำรทดสอบ Pre O-NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ในวันที่ ๖ – ๗ มกรำคม ๒๕๖๓  เพ่ือให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.๒๕๕๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก  ประสำนงำน  ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ที่อำจเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรสอบ  ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยอมร  อ่อนสี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำยสุนทร          มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยศักดิ์ศรี  กลัดปรี  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๔ นำงประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร   
๑.๕ นำยก้องเกียรติ กล่อมแก้ว หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน กรรมกำร   
๑.๖ นำงวรนุช  ทองเพชร หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวสุกัญญำ  แดงเรือง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป  กรรมกำร 
๑.๘ นำงพัชรำภรณ์       วรบตุร  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร กรรมกำร 
๑.๙ นำยเอกชัย  สุริเย  หัวหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล กรรมกำรและ 
         เลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมกำรกลำง มีหน้ำที่จัดส่ง –  พิมพ์ส ำเนำข้อสอบ ในทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำยให้กับคณะกรรมกำร
คุมสอบ Pre O-NET  ประกอบด้วย 

๒.๑ นำยสุนทร  มนตรี  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นางพัชราภรณ์ วรบุตร  ครชู ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
๒.๓ นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๒.๔ นำยกฤษดำ            ดีหมี   นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   
๒.๕ นำยก่อเกียรติ         กันมำ   นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร   
๒.๖ นำยพุฒิพงษ์          อ่อนเขียว          นิสิตฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
๒.๗ นำงสำวปภัสสร ์ แสนเมืองใจ นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน            กรรมกำร 

 ๒.๘ นำยเอกชัย  สุริเย  ครชู ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำรและ  
                                                                                                         เลขำนุกำร 
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๓.  คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้ำที่รับข้อสอบจำกคณะกรรมกำรกลำงและส่งคืนคณะกรรมกำรกลำง ควบคุม
กำรสอบในห้องที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และปฏิบัติตำมระเบียบของกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
ประกอบด้วย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓.๑ 

๑.นำยวัลลภ   มำนักฆ้อง  ครชู ำนำญกำร    
๒.นำยพุฒิพงษ์           อ่อนเขียว           นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓.๒ 
 ๑.นำยพรอนันต์           ธนธรรมพิทักษ์  ครชู ำนำญกำร 
 ๒.นำยก่อเกียรติ  กันมำ   นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓.๓ 
 ๑.นำงพจมำน  สุปิ    ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
 ๒.นำยเอกชัย  สุริเย   ครชู ำนำญกำรพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓.๔ 
 ๑.นำงธนภัทร          สร้อยเพ็ช   ครชู ำนำญกำร 
 ๒.นำยกฤษดำ             ดีหมี    นิสิตฝึกประสบกำรณ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓.๕ 
 ๑.นำงสำวธัญญำลักษณ์  เทพสุวรรณ์  ครู  
 ๒.นำงสำววำสิน ี  รอดสัมฤทธิ์  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ 
๔. คณะกรรมกำร ตรวจข้อสอบและกรอกคะแนนลงในระบบ มีหน้ำที่ น ำข้อสอบ Pre O-NET  ในรำยวิชำ
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ด ำเนินกำรตรวจให้เรียบร้อยและน ำคะแนนกรอกลงในโปรแกรม Excel  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๙ ให้แล้วเสร็จ พร้อมน ำส่งไฟล์งำนให้กับกลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผล  ภำยในวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 ผู้ตรวจแบบทดสอบ 
  ๑.นำงสำวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่  ครูช ำนำญกำร 
  ๒.นำงสำวพัชรี  เกิดดี  ครูช ำนำญกำร 
  ๓.นำงอรอุมำ  บุญโปร่ง  คร ู
  ๔.นำงสำววรรณิษำ        สีโถ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
 ผู้น ำข้อมูลกรอกลงโปรแกรม Excel 
  ๑.นำยวัลลภ  มำนักฆ้อง ครคูรูช ำนำญกำร 
  ๒.นำงสำวธรำภรณ์ ศิร ิ  ครูผู้ช่วย 
  ๓.นำงสำวอนุสรำ อยู่ศิริ  ครูผู้ช่วย 
  ๔.นำงสำวเบญจรัตน์ บุญลือ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ๕.นำยพุฒิพงษ์          อ่อนเขียว          นิสิตฝึกประสบกำรณ์ 



๓ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 ผู้ตรวจแบบทดสอบ 
  ๑. นำงอุษำ               คล้ำยลักษณ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
  ๒. นำงทิพย์วรรณ        คงเนตร  ครูช ำนำญกำร 
  ๓.นำงสำวณัฐณิชำ       แก้วพ่ึง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ๔.นางสาวสุฎารัตน์      สมภาร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
  ผู้น ำข้อมูลกรอกลงโปรแกรม Excel 
  ๑. นำงสำวพรพิมล   เลิศปรีชำกมล ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
  ๒. นำงสำวเกษฎำ    โยธิน  ครูผู้ช่วย 
  ๓. นางสาววาสินี  รอดสัมฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร 
  ๔. นางสาววิลาสินี สุวรรณศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมกำร  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
 ผู้ตรวจแบบทดสอบ 
  ๑. นำงสำวดวงเดือน   ทองจีน  ครูช ำนำญกำร 
  ๒. นำงประนอม   วิชัยดิษฐ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
  ๓. นำงมัณฑนำ    ศรีค ำภำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
  ๔.นำงสำวกฤษติยำภรณ์ ไชยวรรณ์  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ๕.นำงสำวพจนนำฏ       บุญยงค์  นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ๖.นำงสำวพัชริยำ       จ ำปำอ่อน นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ผู้น ำข้อมูลกรอกลงโปรแกรม Excel 
  ๑. นำยพรอนันต์   ธนธรรมพิทักษ์ ครูช ำนำญกำร  
  ๒. นำงสำวพนิดำ   นิลดี  ครูช ำนำญกำร 
  ๓. นำยชุติพนธ์    ไชยเวช  ครูผู้ช่วย 
   ๔. นำยเมธชนัน           ครุธเกตุ            นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ๕. นำงสำวปสัสร          แสนเมืองใจ นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
 ผู้ตรวจแบบทดสอบ 
  ๑. นำงลักษณำ  เล่ำอินทร์ ครูช ำนำญกำร 
  ๒. นำงเสำวนีย์  ปรีชำนนท์ ครูช ำนำญกำร 
  ๓. นำงสำวอัจจิมำ          บษุดำจันทร์      นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 
  ผู้น ำข้อมูลกรอกลงโปรแกรม Excel 
  ๑. นำยเอกชัย  สุริเย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
  ๒. นำยปวีร์ปรัชญ์ ปู่ซึ้ง   ครูช ำนำญกำร 
  ๓. นำงสำวศุภนิดำ  ดวงประสิทธิ์      นิสิตฝึกประสบกำรณ์สอน 



๔ 

 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่โรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 
          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   2๗   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                   
           
   สั่ง ณ วันที่   2๗   ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒          
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