
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

ท่ี   ๑๗๖  /๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๒ 

..................................................... 
 ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  ไ ด้ก าหนดจัดสอบ Pre O-NET                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๒ โดยแจ้งให้โรงเรียนด าเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันท่ี  
 ๑๘ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ซึ่งโรงเรียนก าหนดให้มีการจัดสอบ Pre O-NET ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ในวันท่ี ๒๒,๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
      ๑.๑  นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ประธานกรรมการ 
      ๑.๒  นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ พิเศษ  กรรมการ 
      ๑.๓  นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑.๔  นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ   ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑.๕  นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์       ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๑.๖  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง      ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.๗  นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.  คณะกรรมกำรกลำง   มีหน้าท่ี  ประสานงาน  ควบคุมการจัดด าเนินการสอบ Pre O-NET  
ให้เป็นไปตามความเหมาะสม บันทึกภาพการจัดสอบ รวบรวมข้อมูลผลการตรวจข้อสอบและรายงาน
หน่วยงานต้นสังกัดให้เสร็จลุล่วงเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
      ๒.๑  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง        ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒  นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๒.๓  นางมณภา ศรีวิสุทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
      ๒.๔  นางสาวพรพรรณ สุวรรณรัตน์  ครูจ้างสอน    กรรมการ 
      ๒.๕  นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม   ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรกำรสอบ Pre O-NET  มีหน้าท่ี  จัดท าแบบบันทึกต่าง ๆ ในการ 
จัดสอบ Pre O-NET   จัดท าแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ และดูแลรักษาข้อสอบ ทุกรายวิชา   จนกว่า
การด าเนินการสอบแล้วเสร็จ   ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม      ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง         ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ            กรรมการ 
      ๓.๓  นางมณภา ศรีวิสุทธิ์         ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ            กรรมการ 
      ๓.๔  นายศิริชัย รัตนะ         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
      ๓.๕  นางสาวนันทวดี สิงโหพล        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
      ๓.๖  นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร         นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กรรมการ 
      ๓.๗  นายจักรวิทย์  คงแป้น         นักการภารโรง                       กรรมการ 
      ๓.๘  นางสาวพรพรรณ  สุวรรณรัตน์ ครูจ้างสอน     กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของห้องสอบ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ใช้ห้อง ๔๓๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓ 
ใช้ห้อง ๔๓๖ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ใช้ห้อง ๑๒๔ เป็นสถานท่ีจัดสอบ  ประกอบด้วย 
      ๔.๑  นายสุธี  คชาผล   ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ    ประธานธรรมการ 
      ๔.๒  นายพงศธร ทุมสุวรรณ  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการ   กรรมการ 
      ๔.๓  นายอนนท์  จงไกรจักร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ๔.๔  นางสาวประณีต เจริญวาศน์ ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
      ๔.๕  นางจิรนันท์ เรืองรุก  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ๔.๖  นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  กรรมการ 
      ๔.๗  นายจักรวิทย์  คงแป้น  นักการภารโรง    กรรมการ 
      ๔.๘  นายอนนท์  จงไกรจักร  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๕.  คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้าท่ี  คุมสอบตามวันเวลาท่ีก าหนด  ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับห้องสอบตาม
ระเบียบการคุมสอบ O-NET จัดเรียงกระดาษค าตอบตามเลขท่ีจากน้อยไปมาก  เก็บใส่ซองกระดาษ  
ค าตอบ  และส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบแก่กรรมการกลางหลังสอบเสร็จในแต่ละวิชา  ซึ่งมีห้องสอบดังนี้ 
ม.๓/๑ ห้องโสตฯ  ม.๓/๒ ห้อง ๔๓๕  ม.๓/๓ ห้อง ๔๓๖  ม.๖/๑ ห้อง ๑๒๔ ประกอบด้วย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  
วันที่  ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เวลำ วิชำ ระดับชั้น กรรมกำรคุมสอบ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ ม.๓/๑ นางสาวอัจฉรา นาควานิช 

นางจิรนันท์ เรืองรุก 
ม.๓/๒ นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม 

นางมณภา ศรีวิสุทธิ์ 
ม.๓/๓ นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 

นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. ภาษาไทย ม.๓/๑ นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม 

นางสาวนันทวดี สิงโหพล 
ม.๓/๒ นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ 

นางสาวทัศนีย์ มูณีนคร 
ม.๓/๓ นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน ์

นางสาวกชพร ผอมฉิม 
วันที่  ๒๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เวลำ วิชำ ระดับชั้น กรรมกำรคุมสอบ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ม.๓/๑ นายสุธี คชาผล 

นางปิยนันท์ ยิ่งค านึง 
ม.๓/๒ นายอนนท์ จงไกรจักร 

นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร 
ม.๓/๓ นางสาวชุติมันต์ วุฒิมานพ 

นางจิรนันท์ เรืองรุก 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. ภาษาอังกฤษ ม.๓/๑ นางสาวประณีต เจริญวาศน์ 

นายศิริชัย รัตนะ 
ม.๓/๒ นางสาวฐิตกมล ปรุงเสริม 

นายสัตยา หนูเยาว์ 
ม.๓/๓ นางสาวสุกันยา ลัทธิพรหม 

นายอนนท์ จงไกรจักร 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   
วันที่  ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เวลำ วิชำ กรรมกำรคุมสอบ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. คณิตศาสตร์ นางสาวประณีต เจริญวาศน์ 

นางนาตยา ช่วยไชยศรี 
๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๔๕ น. สังคมศึกษา นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร

นายสุธี คชาผล 
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาษาไทย นายอนนท์ จงไกรจักร 

นายศิริชัย รัตนะ 
วันที่  ๒๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เวลำ วิชำ กรรมกำรคุมสอบ 
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ นางกษมาวดี ก าลังเกื้อ 

นายศิริชัย รัตนะ 
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๔๕ น. ภาษาอังกฤษ นางเพ็ญทิพย์ สังขรัตน ์

 
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายตามค าส่ังนี้   ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี ๒๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
     
      ( นายจรัญ ชัยทองสุขทอง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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ตำรำงสอบ  Pre O-NET  ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ ๓ , ๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๒ 

โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 
ม.๓/๑ ห้องโสตฯ ม.๓/๒ ห้อง ๔๓๕ ม.๓/๓ ห้อง ๔๓๖ ม.๖/๑ ห้อง ๑๒๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  

วันที่  ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
เวลำ วิชำ 

๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. คณิตศาสตร์ 
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๔๕ น. ภาษาไทย 

 
วันที่  ๒๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 

เวลำ วิชำ 
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ 
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๔๕ น. ภาษาอังกฤษ 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   

วันที่  ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
เวลำ วิชำ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. คณิตศาสตร์ 
๐๙.๔๕ น. - ๑๐.๔๕ น. สังคมศึกษา 
๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาษาไทย 

วันที่  ๒๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๒ 
เวลำ วิชำ 

๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ 
๑๐.๑๕ น. – ๑๑.๔๕ น. ภาษาอังกฤษ 

     


