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ค าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 

ท่ี  33 /2554 

เร่ือง        แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  

                       ชว่งชัน้ท่ี 2 (ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6) ช่วงชัน้ท่ี 3 (ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี3) ปีการศกึษา 2553 

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

 ตามท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ไดม้อบหมายใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์เขต 2 ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยส์อบการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554 และช่วงชั้นท่ี 3 

 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ในวนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2554   เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) และช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2553  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

 1.1 นายหวัน่  แตงทิพย ์ ผูอ้  านวยการ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ประธานกรรมการ 

 1.2 นายสมยง  ขนุศรี  รองผูอ้  านวยการ สพป.นครสวรรค ์เขต 2  กรรมการ 

 1.3 นายสมใจนึก  เทียนสันต์ รองผูอ้  านวยการ สพป.นครสวรรค ์เขต 2  กรรมการ 

 1.4 นายสมเกียรติ  แจ่มสวา่ง หวัหนา้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 

 1.5 นางศิริลกัษณ์  ขอเจริญ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 1.6 นายอเนก  วมิลพนัธ์  ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 1.7 นายภิรมย ์ บุญยิม้  ศึกษานิเทศก ์       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนา้ท่ีวางแผนการด าเนินการจดัสอบ  อ านวยความสะดวกใหก้บัคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

และแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการจดัสอบ 

2. คณะกรรมการจัดสอบ 

 2.1 นายสมยง  ขนุศรี  รองผูอ้  านวยการ สพป.นครสวรรค ์เขต 2    ประธานกรรมการ 

 2.2 นายสมเกียรติ  แจ่มสวา่ง หวัหนา้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  กรรมการ 

 2.3 นางศิริลกัษณ์  ขอเจริญ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ 

 2.4 นายอเนก  วมิลพนัธ์   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
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 2.5 นายประสิทธ์ิ  อ่อนพุม่  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.6 นายสุทศัน์  กรีพจนีย ์  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.7 นายชวลิต  อุณใจ   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.8 นายละมูล  หมีอ่ิม   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.9 นายเสรีชยั  เจริญมายุ   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.10 นางจิตติมา  พงษไ์พบูลย ์ ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.11 นายเวชยนัต ์ ธนทวสีกุล  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.12 นางยมนพร  เอกปัชชา  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.13 นางสุภาพร จนัทร์ดอกไม ้ ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 

 2.14 นายภิรมย ์ บุญยิม้   ศึกษานิเทศก ์          กรรมการและเลขานุการ 

 2.15 นางสาวพจนีย ์คงสัตรา  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

    ใหมี้หนา้ท่ีด าเนินการจดัสอบ ดงัน้ี 

1. ประชุมช้ีแจงการด าเนินการจดัสอบใหก้บัหวัหนา้สนามสอบ  กรรมการกลาง กรรมการ

คุมสอบ ตวัแทนศูนยส์อบ 

2. ตรวจรับขอ้สอบและอุปกรณ์การสอบจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ 

ดูแลเก็บรักษาใหมี้ความปลอดภยั 

3. จ่ายขอ้สอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใหก้บัสนามสอบในวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2554 

ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ หอ้งประชุมกลุ่มนิเทศฯ  และรับกระดาษค าตอบจากสนามสอบหลงั

การด าเนินการสอบเสร็จส้ิน  ระหวา่งเวลา 12.00 น. – 15.00 น. 

4. จ่ายขอ้สอบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใหก้บัสนามสอบในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 

ระหวา่งเวลา 09.00 น. – 12.00 น.  ณ หอ้งประชุมกลุ่มนิเทศฯ  และรับกระดาษค าตอบจากสนามสอบหลงั

การด าเนินการสอบเสร็จส้ิน  ระหวา่งเวลา 12.00 น. – 15.00 น. 

  5. เก็บรักษากระดาษค าตอบและส่งกระดาษค าตอบใหส้ถาบนัทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) น าไปตรวจและประมวลผล 

  6. รายงานการจดัสอบใหส้ถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) หลงัการ

ด าเนินการสอบเสร็จส้ิน 
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3. คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 3.1 นายสมาน   บุตศรี  รองผูอ้  านวยการ สพป.นครสวรรค ์เขต 2 ประธานกรรมการ 

 3.2 นางนฤมล  นิลเนตร์  ผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 

 3.3 นางสาวอรนุชา กิจนิตยชี์ว ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี    กรรมการ 

 3.4 นางวรียา  ชูหนู  นกัวชิาการเงินและบญัชี    กรรมการ 

 3.5 นางนนัทนา อุ่นทิวากร นกัวชิาการเงินและบญัชี    กรรมการ 

 3.6 นางสาวพรพรรณ กรอกรวม นกัวชิาการพสัดุ     กรรมการ 

 3.7 นางขนิษฐา  บรรเลงกลอง นกัวชิาการเงินและบญัชี       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนา้ท่ียมืเงิน เบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการจดัสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 และเบิก-จ่ายเงิน

ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ในวนัท่ี  2  กุมภาพนัธ์  2554 และรายงานการใชจ่้ายเงินประมาณการจดัสอบใหก้บัสถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ(องคก์ารมหาชน)  ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 

4. ตัวแทนศูนย์สอบการจัดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 4.1 สนามสอบวดัหนองปลาไหล  

นางรุ่งทิวา  รุ่งกล่ิน         ครูโรงเรียนบา้นทุ่งท่าเสา 

 4.2 สนามสอบบา้นง้ิวแบ ้  

นางสาวสมใจหวงั ทองฤทธ์ิ    ครูโรงเรียนวดัสังขสุทธาวาส 

 4.3 สนามสอบวดับา้นไผ ่  

  นางอารีย ์กิจสุวรรณ    ครูโรงเรียนวดัธรรมรักขิตาราม 

 4.4 สนามสอบอนุบาลบรรพตพิสัย        

  นายสุเทพ  ป้อมลอย  ครูโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 

 4.5 สนามสอบวดัประสาทวิถี  

  นางนงเยาว ์ นาคจ ารูญ  ครูโรงเรียนวดัหูกวาง 

 4.6 สนามสอบวดัมงคลสถิต 

  นายจรูญ  บุญเกษม  ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 

 4.7 สนามสอบราษฎร์ร่วมสามคัคี 

  นางวไิลวรรณ  อุฒมอ่์าง  ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
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 4.8 สนามสอบชุมชนบา้นคลองเคียน 

  นายบณัฑิต  อินทรพรหม ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 

 4.9 สนามสอบวดัหนองตางู 

  นางสาวบุรารัตน์  ขวญัตา ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 

 4.10 สนามสอบวดับา้นคลอง 

  นางอ าไพ  บวัพนัธ์  ครูโรงเรียนหดัไทยวทิยาอุทิศ 

 4.11 สนามสอบวดัสังฆวถีิ 

  นายสุชาติ  แรงเขตวทิย ์ ครูโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 

 4.12 สนามสอบบา้นบึงหล่ม 

  นายฉลาด  บุญทิพยจ์  าปา  ครูโรงเรียนบา้นดอนกระดูกเน้ือ 

 4.13 สนามสอบวดับา้นไร่ 

  นางบุญมา  ไกรสกุลศกัด์ิ  ครูโรงเรียนวดัแหลมทองธรรมจกัร 

 4.14 สนามสอบวดัสวนหลวง 

  นางมณฑิรา  ขนัดา  ครูโรงเรียนวดัคลองสาลี 

 4.15 สนามสอบไตรราษฎร์อุปถมัภ ์

  นางเมริษา  สร้อยสุวรรณ  ครูโรงเรียนบา้นทุ่งแม่น ้านอ้ย 

 4.16 สนามสอบอนุบาลลาดยาว 

  นางเกษร  เทศนา  ครูโรงเรียนวดัหนองไร่ 

 4.17 สนามสอบวดัวงัมา้ (ชลประสิทธ์ิวทิยา) 

  นายประเมิน  ไมส้นธ์ิ  ครูโรงเรียนจนัทราราษฎร์ 

 4.18 สนามสอบบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 

  นางยพุา  พงศภ์าณุกุล  ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 

 4.19 สนามสอบบา้นบุรีรัมย ์

  นายณฐัวฒิุ  สุวรรณคาม  ครูโรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี 

 4.20 สนามสอบวดัสระแกว้ 

  นายจรินทร์  นอ้ยนารถ  ครูโรงเรียนชุมชนวดัเนินม่วง 

 4.21 สนามสอบบา้นหนองนมววั 

  นางสาวสาคร  ศรีอุดม  ครูโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 
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 4.22 สนามสอบวดัหนองยาว 

  นายทว ี จุฑานนท ์ ครูโรงเรียนบา้นบ่อแรต 

 4.23 สนามสอบบา้นศรีไกรลาศ 

  นายสัมฤทธ์ิ  พฒัศิริ  ครูโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 

 4.24 สนามสอบบา้นตลุกข่อยน ้า 

  นางสาววนิลดา  พาหะพรม ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 

 4.25 สนามสอบบา้นปางสุด 

  นางสาวทศันีย ์ สนธิกนั  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร 

 4.26 สนามสอบอนุบาลแม่วงก ์

  นางสาวจินตนา  ไชยเพชร ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้  

 4.27 สนามสอบบา้นปางขนุน 

  นางปานฤทยั  โกสุม  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร  

 4.28 สนามสอบบา้นคลองน ้าโจน  

  นางสาวศรีวรรณ  กะรัตน์ ครูโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 

 4.29 สนามสอบบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 

  นางสาวขนิษฐา  นุ่นประสิทธ์ิ ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้

 4.30 สนามสอบบา้นตะกรุด 

  นางสาวศิรดา  ทองกลบั  ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้  

 4.31 สนามสอบบา้นวงัซ่าน 

  นางรัชนี  จนัทร์เหลือง  ครูโรงเรียนบา้นเนินใหม่ 

 4.32 สนามสอบอนุบาลแม่เปิน 

  นางสาวหน่ึงนุช  ผลปราชญ์ ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

 4.33 สนามสอบสวนป่าแม่กะสี 

  นายธิติ  พนัธ์ุศุภผล  ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

 4.34 สนามสอบบา้นคลองสมบูรณ์  

  นางสาววนัทนา  กล่ินร่ืน  ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

 4.35 สนามสอบอนุบาลชุมตาบง 

  นายธรารักษ ์ เรไร  ครูโรงเรียนบา้นปางงู 
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 4.36 สนามสอบบา้นปางสวรรค ์

  นางสาวกรรณิการ์  ทรงธรรม ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

 4.37 สนามสอบเขาหินกราวประชาสรรค์ 

  นางสาวสุปรียา  ศรีสุข  ครูโรงเรียนบา้นหนองจิก 

 4.38 สนามสอบเยาวชนพฒันา 

  นางสาววรรณรัตน์  ศรีผง ครูโรงเรียนวดัศรัทธาราม 

 4.39 สนามสอบบูรพาศึกษา 

  นางชุติมา  มีค า  ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 

  ใหมี้หนา้ท่ีก ากบัติดตามและเฝ้าระวงัใหก้ารด าเนินการจดัสอบของสนามสอบเป็นไปดว้ย

ความเรียบร้อย บริสุทธ์ิยติุธรรม  และรายงานผลการจดัสอบของสนามสอบใหศู้นยส์อบรับทราบหลงัการ

สอบเสร็จส้ินทนัที 

5. ตัวแทนศูนย์สอบการจัดสอบ O-NET  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

 5.1 สนามสอบไทยรัฐวทิยา 59 (วดัสังขวจิิตร) 

  นายสุเทพ  ป้อมลอย  ครูโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 

 5.2 สนามสอบวดัหนองตางู 

  นางสาวบุรารัตน์  ขวญัตา ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 

 5.3 สนามสอบบา้นตลุกข่อยน ้า   

  นางวนิลดา  พาหะพรม  ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 

 5.4 สนามสอบบา้นปางสุด 

  นางสาวทศันีย ์ สนธิกนั  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร 

 5.5 สนามสอบอนุบาลแม่เปิน 

  นางสาวหน่ึงนุช  ผลปราชญ์ ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

 5.6 สนามสอบบรรพตพิสัยพิทยาคม 

  นางอารีย ์ กิจสุวรรณ  ครูโรงเรียนวดัธรรมรักขิตาราม 

 5.7 สนามสอบหนองกรดพิทยาคม 

  นางวไิลวรรณ  อุฒมอ่์าง  ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 

 5.8 สนามสอบวงัเมืองชนประสิทธ์ิวทิยาคม 

  นายประเมิน  ไมส้นธ์ิ  ครูโรงเรียนจนัทราราษฎร์ 
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 5.9 สนามสอบเทพศาลาประชาสรรค์ 

  นายจรินทร์  นอ้ยนารถ  ครูโรงเรียนชุมชนวดัเนินม่วง 

 5.10 สนามสอบลาดยาววทิยาคม 

  นางยพุา  พงศภ์าณุกุล  ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 

 5.11 สนามสอบแม่วงกพ์ิทยาคม 

  นางสาวศิรดา  ทองกลดั  ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้

 5.12 สนามสอบหว้ยน ้าหอมวทิยาคาร 

  นายธรารักษ ์ เรไร  ครูโรงเรียนบา้นปางงู 

 5.13 สนามสอบบูรพาศึกษา 

  นางชุติมา  มีค า  ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 

  ใหมี้หนา้ท่ีควบคุม ก ากบั เฝ้าระวงัการด าเนินการจดัสอบของสนามสอบใหเ้ป็นไปดว้ย

ความบริสุทธ์ิ ยติุธรรม  และรายงานผลการจดัสอบของสนามสอบใหศู้นยส์อบรับทราบหลงัการสอบเสร็จ

ส้ินทนัที 

   ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย บริสุทธ์ิ ยติุธรรม 

   สั่ง  ณ   วนัท่ี    21   มกราคม   พ.ศ. 2554 

                                                                              

 
                                                                                                 


