
 

  
 

คําสั่งศูนยสอบสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
ที่ 44 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับศูนยสอบยอย  

 ณ  โรงเรียนชุมแพศึกษา 

*************************** 
   

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะทํางานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน             
(O-NET) ปการศึกษา 2556  ซึ่งจะดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในวันที่  8 - 9  กุมภาพันธ  
2557 โดยมีวตัถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินคุณภาพที่ไดไปใชในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาประสงคและมปีระสทิธิภาพ อาศัย 
อํานาจตามคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) ที่  168/2556   ลงวันที่  19  สิงหาคม 
พ.ศ. 2556  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3                  
ปการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคําสั่งศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่ 609 /2556  สั่ง  ณ  วันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2556  จึงแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับศูนย
สอบยอย ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา ดังตอไปนี ้
1. คณะกรรมการอํานวยการ     ประกอบดวย 
  1.  นายธํารง  ชื่นนิรันดร  ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ  หัวหนาศูนยสอบยอย 
  2.  นายโสภณ  มาตราสงคราม    ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา  รองหัวหนาศูนยสอบยอย 
  3. นายวีระพงษ  ไชยรา  รองประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา รองหัวหนาศูนยสอบยอย 
  4. นายสมควร  ไกรพน  ผูอํานวยการโรงเรียนภูผามาน .  กรรมการ 
        5. นายสุรสทิธิ ์ บุญครอง  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวทิยาคาร  กรรมการ 
  6. นายพิทักษ  เอ็นด ู  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม.  กรรมการ 
  7. นายนิพล  นิราศสูงเนิน  ผูอํานวยการโรงเรียนนาจานศึกษา             กรรมการ 
  8. นางสุดสวาท  ประไพเพ็ชร  ผูอํานวยการโรงเรียนซํายางวิทยายน.  กรรมการ 
  9. นายสันติ  พรมขันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองตาไกศึกษา.  กรรมการ 
  10. นางพัชรินทร  ไชยสมบัติ  ผูอํานวยการโรงเรียงขัวเรียงศึกษา           กรรมการ 
  11. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน รก.ผูอํานวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน  กรรมการ 
  12 นายนิคม  จําปานิล  ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม  กรรมการ 
  13 นายสมนึก  ทองคํา  ผูอํานวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  กรรมการ 
  14 นายวสันต  ลาจันทึก  ผูอํานวยการโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยาคม   กรรมการ 
  15 นายไกศิษฎ  เปลรินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนจระเขวิทยายน  กรรมการ 
  16  นางสุภาเพ็ญ  พรมโสภณ ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญวิทยา  กรรมการ 
     17 นายวิทยา  รอยดี  รองประธานสหวิทยาเขตชุมแพ   กรรมการและเลขานุการ 



           
มีหนาที่ 

1. ประสานงานกบัคณะทํางานประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของศูนยสอบอยางเครงครัด 

2. เสนอช่ือคณะกรรมการที่ทํางานในระดับศูนยสอบยอย ใหศนูยสอบพจิารณาแตงตั้ง 
3. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบจัดเก็บแบบทดสอบและอุปกรณในการสอบ 
4. ดูแลการรับสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ รวมทั้งกํากบัและตรวจสอบใหการจัดสอบเปนไป 
     ดวยความเรียบรอย  

2.  คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอุปกรณการจัดสอบ ประจําศูนยสอบยอย  
ประกอบดวย 

1. นายธนะ  สมนอย     รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะทํางาน               
2. นายวะนิช  อุประชัย     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ         
3. นายชูชาติ  ภิรมยไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ         
4. นายสุทธิพล  ทองเทียม    ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ                 
5. นายพิชิต  ทองลน          ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการแลเลขานุการ                                   

มีหนาที่ 

 1.  รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ อปุกรณการจัดสอบ จากศูนยสอบ สพม.25   ในวันศุกรที่  7  
กุมภาพันธ 2557  เวลา 09.00-12.00  น.  ณ ศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ใหกับ
สนามสอบ ในศูนยสอบยอย 

2.  นําสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกคณะกรรมการเกบ็รกัษาแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และ
อุปกรณการจัดสอบของศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อเกบ็รักษาไวในที่ปลอดภัย 

3. นําสงกระดาษคําตอบ แบบทดสอบทั้งหมดใหศูนยสอบสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 25  ในวันอาทิตยที่ 9  กุมภาพันธ 2557  ภายในระยะเวลา  2 ชั่วโมงหลงัสนามสอบนําสงกระดาษคําตอบ 
แบบทดสอบ ณ ศูนยสอบยอย ตามเวลาที่กําหนด 

3.  คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบกระดาษคําตอบและอุปกรณการจัดสอบ ประกอบดวย 

1. นางอุบลรัตน  พรหมพิบลูย    ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  ประธานกรรมการ    
2. นางสาววรรณพร  ศรีมี              ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ         
3. นางสาวยุพดี  เจรญิรัตนไพฑรูย     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ        
4. นายสุรพงษ  พูนทอง     ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา  กรรมการ              

 5. นางจงรักษ  พูนทอง     ครูโรงเรียนชุมแพศกึษา  กรรมการ        

มีหนาที่ 

1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบจากคณะกรรมรบั-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอปุกรณการ
จัดสอบ ประจําศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา เก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 

2.  แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกคณะกรรมรบั-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ  
และอุปกรณการจัดสอบของสนามสอบ  และคณะกรรมการอํานวยการประจําสนามสอบโรงเรียนชุมแพศึกษา           
ในเชาวันสอบวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2557 และเชาวันอาทิตยที่  9  กุมภาพันธ  2557 

3. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนจากสนามสอบ เมื่อเสรจ็สิ้นการสอบทันที  ในวันแรก 
ของการสอบ จัดเกบ็รกัษาไวในที่ปลอดภัย 
 
 



      -3- 
 

4. นําสงกระดาษคําตอบทั้งหมดของสนามสอบใหกรรมการรับ-สงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ 
ประจําศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา เพือ่นําสงศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25            
ในวันอาทิตย  ที่  9 กุมภาพันธ 2557  ภายในระยะเวลา  2 ชั่วโมงหลังสอบเสรจ็วิชาสุดทาย สวนแบบทดสอบ        
ใหเกบ็รักษาไวในที่ปลอดภัย เพื่อรอสงมอบใหคณะกรรมการทําลายแบบทดสอบหลังการประกาศผลสอบเสรจ็สิ้น
แลว 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  22  มกราคม    พ.ศ. 2557 
                     
 

 
           (นายรังสรรค   เถื่อนนาด)ี 

               ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
              ประธานคณะทํางานศูนยสอบสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 


