
 

     ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
                                                          ที ่ ๑๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ  Pre O-NET  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

  ------------------------------------------------- 

       ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำข้อสอบ Pre O-NET จ ำนวน ๔ วิชำ 
ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  เพ่ือให้โรงเรียนน ำไป           
จัดสอบ  เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ส ำหรับนักเรียนระดับ            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๓ ในกำรนี้ก ำหนดจัดสอบวันที่  ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้กำรทดสอบเป็นไป             
ด้วยควำมเรียบร้อย รัดกุม และมีประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ     
นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 

 

หน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี ครู  รองหัวหน้ำ 
กรรมกำรก ำกับห้องสอบ    ผู้ช่วย 

 

 หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมห้องสอบ จ ำนวน ๑๐  ห้อง  ณ  อำคำร ๕  (๕๒๒, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖, ๕๑๑ 
                ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๗) 
           ๒.. ครูที่เป็นกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องท่ีตนได้รับมอบหมำย จัดห้องสอบโดย 

     จัดโต๊ะและเก้ำอ้ีให้พอดีกับจ ำนวนนักเรียนที่ติดไว้หน้ำห้องสอบ จัดห้องสอบในชั่วโมงท่ี ๘                  
     ของวันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 



-๒- 

กรรมการจัดท าข้อสอบ 

           นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร              ครู                                       หัวหน้ำ       
           นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                   คร ู                                      รองหัวหน้ำ 
           นำงสำวสมำพร  สมสืบ                   คร ูช ำนำญกำร                         ผู้ช่วย 
           นำยภวูดล  ส ำล ี                          ครู                                       ผู้ชว่ย 
           นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์      คร ู                                       ผู้ช่วย 
           นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี             คร ู                                      ผู้ช่วย 
           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู                                               ผู้ชว่ย                                                                

หน้ำที่   ๑. ด ำเนินกำรส่งข้อสอบเพ่ือส ำเนำข้อสอบตำมจ ำนวนนักเรียนระดับ ชั้น ม.๓   แยกรำยวิชำ  
          ๒. จัดท ำข้อสอบเป็นชุด และนับจ ำนวนข้อสอบให้เท่ำกับจ ำนวนนักเรียนแต่ละห้อง 
          ๓. ส่งมอบข้อสอบที่จัดท ำเรียบร้อยแล้ว ให้แก่คณะกรรมกำรกลำงด ำเนินกำรสอบ ภำยใน 
              วันที่  ๑๔  มกรำคม  ๒๕๖๓   ก่อนเวลำ ๑๔.๐๐ น. 

                                             กรรมการกลางด าเนินการสอบ 
          นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย               ครู                                หวัหน้ำ 
                    นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร          คร ู                               รองหัวหน้ำ                                                                        

  นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี          ครู  
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์       ครู                                                                          
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี    คร ู  
นำยภูวดล  ส ำลี                  คร ู
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี       ครูอัตรำจ้ำง                                   

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ    ครู ช ำนำญกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี   คร ู                        
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู    
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู 
นำงสำวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง   ครูอัตรำจ้ำง                          

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

หน้ำที ่  ๑. จ่ำย เอกสำรและวัสดุ ที่ใช้ ให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 ๒. น ำข้อสอบให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบก่อนเวลำประมำณ  ๕  นำที 
          ๓. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบและข้อสอบ จ่ำยกระดำษค ำตอบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระ ฯ เพ่ือน ำไปตรวจ                
          ๔. รับคืนวัสดุจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๕. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ   
๖. สรุปรวบรวมผลกำรสอบ พร้อมปัญหำ อุปสรรค วิเครำะห์ รำยงำนต่อหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 



-๓- 

                                        กรรมการก ากับห้องสอบ 

ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
๑ ม.๓/๑ ๓๘ ๕๑๗ นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์     ครูผู้ช่วย  

นำงสำวรัชชุดำ  ไวยมำลำ      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๒ ม.๓/๒ ๔๒  ๕๒๒ นำงธนิดำ  สิลุจจยำนนท์        ครู ช ำนำญกำร 

นำงสำวนิภำพร  จำระเสน      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๓ ม.๓/๓ ๔๑    ๕๒๓ นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก       ครู 

นำงสำวจิฬำภรณ์  ท ำนำเมือง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๔ ม.๓/๔ ๔๑ ๕๒๔ นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น     ครูผู้ช่วย 

นำยธีระยุทธ  พุสำโรนำ         นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๕ ม.๓/๕ ๔๒ ๕๒๕ นำงสำวสมใจ  ไวยนิตย์          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวรัชนีกร  เนียมกุลชร    นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๖ ม.๓/๖ ๔๑ ๕๒๖ นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครูผู้ช่วย 

นำงสำวเจนจิรำ  กันหำ          นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
๗ 
 

ม.๓/๗ ๔๒ ๕๑๑ นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวนิชำ  แสงทอง           นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

๘ 
 

ม.๓/๘ ๔๐ ๕๑๒ นำงสำวสุรีย์  ทนคง              คร ู
นำงสำวศศิประภำ  จันทรอุดร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

๙ 
 

ม.๓/๙ ๓๘ ๕๑๓ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ             คร ู
นำงสำวฤทัยชนก  ผ่ำนศึกสมรชัย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

๑๐ 
 

ม.๓/๑๐ ๓๕ ๕๑๔ นำยสมพร  อมรเวช              คร ู
นำงสำวชลธำร  พัสดุ             นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

 
 

หนำ้ที ่ ๑. รับเอกสำรและวัสดุที่ใช้ในกำรสอบจำกกรรมกำรกลำงและไปด ำเนินกำรสอบตำมห้องที่ได้รับ  
              มอบหมำย     
          ๒. น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมกำรกลำง 

            หมายเหต ุ กรรมการก ากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕  นาที   

 

 

 

 

  



-๔- 

                                              กรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
              หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ภำษำไทย   คณิตศำสตร์   วิทยำศำสตร์   ภำษำต่ำงประเทศ         หัวหน้ำ 
              ครูผู้สอนระดับชั้น ม.๓                                                                               ผูช้่วย 
 

หน้ำที่   ๑. รับกระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรกลำงไปแบ่งตรวจ 
๒. ตรวจทำนกระดำษค ำตอบและวิเครำะห์ผลกำรใช้ข้อสอบ Pre O-NET  
๓. น ำผลกำรทดสอบไปพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักเรียนในกำรสอบ O-NET 
 

           ให้กรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทำง 
รำชกำรสืบไป 

                       สั่ง   ณ   วันที่   ๑๓   มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

                                                                                          
                                                                (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)                                    

                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 



 

ตารางสอบ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓  
 
 

วิชา เวลา เวลาที่ใช้ในการสอบ 

   คณิตศำสตร์ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ๙๐ นำท ี

   ภำษำไทย ๑๐.๐๕ - ๑๑.๓๕ น. ๙๐ นำท ี

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

   วิทยำศำสตร์ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๒๐ นำท ี

   ภำษำอังกฤษ ๑๔.๓๕ – ๑๖.๐๕ น. ๙๐ นำท ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


