
 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  

ท่ี 632 / 2555 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2555 

 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ปการศึกษา  2555                 

เปนกระบวนการหน่ึงเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งผลการประเมินจะเปนตัวบงช้ี การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ดังน้ันจึงจัดทําโครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยใชเครื่องมือประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ  (องคการมหาชน)  (สทศ.) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ในวันท่ี  2-3 กุมภาพันธ  2556  โดยจะทดสอบ 8  สาระ               

การเรียนรู  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  จึงแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน  ดังตอไปน้ี 

 

1.   คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาท่ีใหคําปรึกษา ในขอเสนอแนะ  อํานวยความสะดวก พรอมประชุมช้ีแจง ประกอบดวย 

1.1   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  ประธานกรรมการ  

1.2   นายภาสกร  ภูแตมนิล  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       รองประธานกรรมการ 

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 

1.3   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ทุกคน     กรรมการ  

1.4   ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม       กรรมการ 

1.5   ศึกษานิเทศกทุกคน       กรรมการ  

1.6   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ทุกคน      กรรมการ    

1.7   ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 1-10      กรรมการ  

1.8   นายภูวนาท  บัณฑิโต          ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

1.9   นายสวาส  บุญอาษา    หัวหนางานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ -  

และประเมินเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.10 นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน     ศึกษานิเทศก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.11 นายสายันต  วิชัยโย  ศึกษานิเทศก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.12 นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2.   คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบระดับศูนยสอบ / สนามสอบ  มีหนาท่ี  ประสานงานผูเก่ียวของ  ประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมหองสอบ  จัดดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ินักเรียน โดยใชเครื่องมือทดสอบตนฉบับจาก  สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ  (องคการมหาชน)  (สทศ.)  ประกอบดวย  

2.1 ดร.ภาสกร  ภูแตมนิล  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ เขต 3              ประธานกรรมการ 

2.2 นายภูวนาท  บัณฑิโต          ผอ.กลุมนิเทศฯ     รองประธานกรรมการ 
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2.3 ประธานกลุมสถานศึกษาทุกกลุม ในสังกัด               กรรมการ 

2.4 ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด                                    กรรมการ 

2.5 นายสน่ัน   นนทมาตย               หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ      กรรมการ 

2.6 นายนิรัตน  โสภาคะยัง           หัวหนางานเลขานุการ   กรรมการ 

2.7 นางนวลอนงค  สุวรรณเรือง   หัวหนางานสงเสริมพัฒนาระบบประกันฯ  กรรมการ 

2.8 นายนิยม  ใจศิริ              หัวหนางานนิเทศติดตามฯ   กรรมการ 

2.9 นายภูนัย  ภูถาวร               หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาสื่อฯ      กรรมการ 

2.10 นางศศิกานต  เจริญด ี  ศึกษานิเทศก     กรรมการ 

2.11 นายเจษฎา  คะโยธา   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ 

2.12 นางสมจิตร  พิมพรส    ศึกษานิเทศก                       กรรมการ 

2.13 นายรังสิต  อยูหนูพะเนาว       ศึกษานิเทศก                       กรรมการ 

2.14 นายอุพิษ  เหมือนทอง   ศึกษานิเทศก                       กรรมการ 

2.15 นายเสกสรรค  มีสารพันธ    ศึกษานิเทศก                       กรรมการ 

2.16 นายประชัยสิทธ์ิ  โคตรพัฒน ศึกษานิเทศก     กรรมการ 

2.17 นางสาววรรณเพ็ญ  พุฒิพรพงศ ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

2.18 นายสวาส  บุญอาษา         หัวหนางานวิจัยฯ  กรรมการและเลขานุการ 

2.19 นายสายันต  วิชัยโย    ศึกษานิเทศก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.20 นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.21 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน   ศึกษานิเทศก         กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

3.   คณะกรรมการประสานงานระหวางระดับศูนยสอบ  (ศูนยประสานการสอบ / สนามสอบ)  มีหนาท่ี  ประสานงานการสอบ

ระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสนามสอบ   

3.1  ศูนยท่ี  1  อําเภอหวยผ้ึง  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.1.1  นายครรชิต  วรรณชา   ผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.1.2  นายพีรพัฒน  สุขสวัสดิ ์ ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  1    รองประธานกรรมการ 

3.1.3  นายประธาน  โพธ์ิแทน เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  1 กรรมการ 

3.1.4  นายนิรัตน   โสภาคะยัง   หัวหนางานเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 

3.1.5  นายสวาส  บุญอาษา    ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.2  ศูนยท่ี  2  อําเภอนาคู  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.2.1  นายประสาน  จันทรสวาง รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.2.2  นายบัญญัติ  จรัสแผว ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  2    รองประธานกรรมการ 

3.2.3  นายพิสดาร  แสนมาโนช เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  2 กรรมการ 

3.2.4  นางสมจิตร  พิมพรส   ศึกษานิเทศก   กรรมการและเลขานุการ 

3.2.5  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.3  ศูนยท่ี  3  อําเภอเขาวง  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.3.1  นายปยพงศ  สุมมาตย รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.3.2  นายระชัย  แสนรัง             ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  3    รองประธานกรรมการ 

3.3.3  นายประพันธศักดิ์ ไชยสิงห   เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  3 กรรมการ 

3.3.4  นายสายันต   วิชัยโย            ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 
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3.3.5  นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.4  ศูนยท่ี  4  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษาท่ี 4  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.4.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.4.2  นายสมศักดิ์  ขันทวี ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  4    รองประธานกรรมการ 

3.4.3  นายประภาส  นามสงา       เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  4 กรรมการ 

3.4.4  นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน  ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

3.4.5  นายประชัยสิทธ์ิ โคตรพัฒน   ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.5  ศูนยท่ี  5  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษาท่ี 5  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.5.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.5.2  นายประยูร  ศรีสมชัย        ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  5    รองประธานกรรมการ 

3.5.3  นายสุพรรณ  แกวนิสสัย      เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  5 กรรมการ 

3.5.4  นายภูนัย  ภูถาวร              หัวหนางานสงเสริมฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.5.5  นายอุพิษ  เหมือนทอง  ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.6 ศูนยท่ี  6  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษาท่ี  6  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.6.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.6.2  นายเอกรินทร  รุงแสง       ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  6    รองประธานกรรมการ 

3.6.3  นายนพพร  พรมแพง         เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  6 กรรมการ 

3.6.4  นายสน่ัน  นนทมาตย        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.7 ศูนยท่ี  7  อําเภอนามน  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.7.1  นายอภิเชษฐ  พาล ี รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.7.2  นายทองสุข  เทพารส        ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  7    รองประธานกรรมการ 

3.7.3  นายนิคม  จันทรชวย         เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  7 กรรมการ 

3.7.4  นางนวลอนงค  สุวรรณเรือง   หัวหนางานสงเสริมพัฒนาระบบประกันฯ กรรมการและเลขานุการ 

3.7.5  นายเสกสรรค  มีสารพันธ      ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.8 ศูนยท่ี  8  อําเภอสมเด็จ  กลุมสถานศึกษาท่ี 8 คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.8.1  นายภัณฑรักษ  พลตื้อ    รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.8.2  นายศักดิ์สิทธ์ิ  แสนเมืองชิน         รองประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  8    รองประธานกรรมการ 

3.8.3  นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร    เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  8 กรรมการ 

3.8.4  นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ ศึกษานิเทศก    กรรมการและเลขานุการ 

3.9 ศูนยท่ี  9  อําเภอสมเด็จ  กลุมสถานศึกษาท่ี 9 คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.9.1  นายภัณฑรักษ  พลตื้อ    รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.9.2  นายสมยศ  เพ็งผลา      ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  9    รองประธานกรรมการ 

3.9.3  นายสันทัด  โพธะกัน      เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  9 กรรมการ 

3.9.4  นายนิยม   ใจศิริ              หัวหนางานนิเทศติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.9.5  นายรังสิต  อยูหนูพะเนาว    ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3.10 ศูนยท่ี  10  อําเภอคํามวง   กลุมสถานศึกษาท่ี  10  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

3.10.1  นายภาสกร  ภูแตมนิล รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

3.10.2  นายทองสุข หวานอารมณ    ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี  10   รองประธานกรรมการ 

3.10.3  นายคําสิงห โชติประเดิม      เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี  10 กรรมการ 
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3.10.4  นายภูวนาท  บัณฑิโต หัวหนางานนิเทศติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 

3.10.5  นางศศิกานต  เจริญด ี ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดท่ี  3.1 – 3.10  มีหนาท่ี   

1) ประจํากลุมสถานศึกษา  รับและสงขอสอบใหกับสนามสอบ ในแตละอําเภอท่ีรับผิดชอบ  ในวันดําเนินการสอบ 

และนําสงกลับคืน สพป.กส. 3 ภายในวันท่ีสอบเสร็จ 

2) เสนอช่ือครูเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการประจําสนามสอบภายในกลุมสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ                           

ซึ่งประกอบดวย 

2.1) ประธานกลุมสถานศึกษา  เปนประธานสนามสอบ 

2.2) ครูผูกํากับหองสอบ  หองละ  2  คน   

2.3) เสนอช่ือครูเปนกรรมการกลาง  จํานวน 1  คน  ตอหองสอบ  3  หอง 

3) ดําเนินการ ประชุมช้ีแจงแนวดําเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กลุมสถานศึกษาในสังกัด 

 

4.  คณะอนุกรรมการจัดสนามสอบ  มีหนาท่ี  จัดสนามสอบใหถูกตอง  เหมาะสม และเปนไปตามระเบียบการสอบของ สทศ.  และ

จัดสนามสอบในระบบ  www.niets.or.th  ประกอบดวย 

4.1  ดร.ภาสกร  ภูแตมนิล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ประธานกรรมการ     

4.2  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          รองประธานกรรมการ 

4.3 ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 1-10      กรรมการ  

4.4 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

4.5   นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

4.6  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

5.  คณะกรรมการกํากับการสอบของสนามสอบ  ประกอบดวย 

4.1  อําเภอหวยผ้ึง สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน  จํานวน  4 หองสอบ   

(นักเรียนท่ีเขาสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี 1 หวยผึ้ง) 

1.  นายศาสตรศิลป  ชิณโน ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงกุล/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 2 

ประธานสนามสอบ 

2.  นางนิตยา    กองวงษา ครู  โรงเรียนบานชาด กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นางจันทรสุดา   เผือดผุด ครู  โรงเรียนโคกนาด ี กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นางรัศมีแข    แสนมาโนช ครู  โรงเรียนบานชาด  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นางภาวินี    เพ็งลุน ครู  โรงเรียนโคกนาดี  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นางชรัญญา    ชาวเหนือ ครู  โรงเรียนบานมวงกุล กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

7.  นางบุญรวม   ตาลจินดา ครู  โรงเรียนชุมชนภูแลนชางฯ กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นางศิริวิมล    ทุมพลา ครู  โรงเรียนชุมชนภูแลนชางฯ กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9.  นางลดาวัลย   วิริยะสวัสดิ์ ครู  โรงเรียนบานมวงกุล กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายประสิทธ์ิ  มะลิตน รองผูอํานวยการโรงเรียนไคนุนวิทยาพูน   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-4 

11.  นายนิเริ่ม  ไชยประโคม ครู โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน   กรรมการจัดสถานท่ี 

 

 

http://www.niets.or.th/
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4.2  อําเภอนาคู สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนบานมวงกุล จํานวน  4 หองสอบ   

(นักเรียนท่ีเขาสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี 2 นาคู) 

1.  นายจอม  แคลวคลอง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนกุดบอดฯ/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 3 

ประธานสนามสอบ 

2.  นายดํารง  สัญจรเลิศ ครู  โรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นายชูศักดิ์  จันทุมา ครู  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นางสมคิด  วรรณหอม ครู  โรงเรียนบานโพนสวาง กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นายลําพันธ  ศรีมุล ครู  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นางชวนพิศ  พลนาคู ครู  โรงเรียนบานโพนนาด ี กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

7.  นางคณิตา  ศรีประไหม ครู  โรงเรียนบานสมปอย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นายยุทธศักดิ์  เสาวรัตนพงษ ครู  โรงเรียนบานหนองผือ กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9.  นายวานิช  คําจันทร ครู  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายณรงค     บุญแสน รองผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงกุล   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-4 

11. นายวุฒิศักดิ์    แจมปรีชา พนักงานบริการโรงเรียนบานมวงกุล   กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.3  อําเภอเขาวงสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร  จํานวน  5  หองสอบ   

(นักเรียนท่ีเขาสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี  3  เขาวง) 

1.  นายปกาศิต  ศรีสมชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบัวขาวพรอมพันธุฯ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 4 

ประธานสนามสอบ 

 

2.  นายไพทูล  เลิศสงคราม ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คําก้ัง) กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นางสาวฉวีวรรณ  บาลศรี ครู  โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นายมีชัย  เถาวชาล ี ครู  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นายคําภีก  วรสาร ครู  โรงเรียนบุงคลาวิทยาคม  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นายสถิตย  ภูมิเขตร ครู  โรงเรียนนาขามวิทยา  กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

7.  นางกนิษฐา  เหลาสุภาพ ครู  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นายนิติกร  มูลอําคา ครู  โรงเรียนบานคุย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9. นายสดศรี  กาฬหวา   ครู  โรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายสุพัฒน   สุระเสียง ครู  โรงเรียนบานสวนผึ้ง กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

11.  นางภิญญดา  ชิณโสม ครู  โรงเรียนเหลาไฮงามวิทยาสูง กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

12.  นางสาวรุจิรัตน  ศิลารัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3 

13.  นายสุขเกษม  ศรีลําพัง  ครูวิชาการ โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-5 

14. นายอภินันท  ศรีพิมพ  ชางครุภัณฑ ช้ัน 3 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กรรมการจัดสถานท่ี 
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4.4  อําเภอกุฉินารายณ  สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนเซนตยอแซฟกุฉินารายณ                           

จํานวน 14  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี  4  กุฉินารายณ) 

1.  นายชุมพล  ศรีชมภู ผูอํานวยการโรงเรียนไคนุนวิทยาพูน/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 1 

ประธานสนามสอบ 

2.  นางรุงทิพย จิตจักร ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นายประครอง เชิดชน ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นายประวัติ เหลาสาย ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นางศิริวรรณ  ธนูศร ี ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นายคงศักดิ์ เพียรภูเขา ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

7.  นายสมศักดิ์ สัมปญนัง ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นายละคร วุฒิสาร ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9.  นายดุสิต เชิดชน ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายมงคล พลเยี่ยม ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

11.  นายสมัย  อุนบุญเรือง  ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

12.  นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  6 

13.  นางวิทจัย  ใจศิริ ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  6 

14.  นางเพ็ญนี เหลาสาย ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  7 

15.  นายธงชัย  ศรีเลิศ ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  7 

16.  นายธงชัย  พานิชดี  ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  8 

17.  นางสุมาลี เชิดชน ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  8 

18.  นายถวัลย  โคตรพัฒน      ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  9 

19.  นายพีระเพชร  ไชยทองศรี ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  9 

20.  นายอดิศร   ชมพูเพชร ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  10 

21.  นายสงวน  เขจรสัตย ครู  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  10 

22.  นายนิเริ่ม  ไชยประโคม    ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  11 

23.  นายสุทิน  วรรณทอง ครู  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  11 

24.  นางวรรณภา โพธ์ิแทน ครู  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  12 

25.  นางสมมัคร   บรรเลงช่ืน    ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  12 

26.  นางนภัสวรรณ จําพล ครู  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  13 

27.  นางวลัยภรณ   ไชยประโคม     ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  13 

28.  นางยุพิน   ไชยโชติ                           ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  14 

29.  นางสาวนฤพร เรณูรวง ครู  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  14 

30.  นางวัฒนา  วิลาศร ี รองผูอํานวยการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3 

31.  นางปญญา  กุลศิร ิ ครูวิชาการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

32.  นางเนตรนภา  ไชยเลิศ ครูวิชาการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

33. นายสมบูรณ  วิเศษไชย ครูวิชาการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 
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หองสอบท่ี 10-12 

34.  นางสุธารัตน  ล่ําสัน ครูวิชาการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-14 

35.  นายธุระ  แสงชมภ ู ครู โรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

36.  นายไพรรัตน ไชยทองศร ี ครู  รงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

37.  นายเริ่ม  บุตรโคตร พนักงานบริการโรงเรียนเซนตยอแซฟฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.5  อําเภอนามน  สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนบานโนนเท่ียง จํานวน 6  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขา

สอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี  7  นามน) 

1.  นายสุวรรณ  ตินะโส  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําพิมูล/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 10  

ประธานสนามสอบ 

2.  นายศุภสิทธ์ิ  สนสุนัน ครู  โรงเรียนบานโนนคอ กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นายเชษฐา  จิตสวา ครู  โรงเรียนทุงคลองวิทยา กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นางสาวณัชนันท  สําราญสุข ครู  โรงเรียนบานคําพิมูล  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นายบุญศรี  ดุลนีย ครู  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นายถวัลย  พันธะรี ครู  โรงเรียนบานหนองมวง  กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

7.  นางวิจิตรา  สรอยสูงเนิน ครู  โรงเรียนนาทันวิทยา กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นางน่ิมนวล  ดาวนันท ครู  โรงเรียนบานโจดนาตาล กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9.  นายวิวัฒน  โรจนสุกิจ ครู  โรงเรียนบานนาไรเดียว กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายปยะวัฒน  นาถมทอง ครู  โรงเรียนบานหนองสระพัง กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

11.  นายบุญเพ็ง  ขูรูรักษ ครู  โรงเรียนบานโพนแพง กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

12.  นายนิกร  เชยชมศรี ครู  โรงเรียนบานดินจี่ กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  6 

13.  นายวิจิตร  วิไลพรหม ครู โรงเรียนบานนาบอน กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  6 

14.  นายลิขิต เก้ืออนันท รองผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนเท่ียง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3 

15.  นางสาวทัศนีย อนันตภูม ิ ครูวิชาการโรงเรียนบานโนนเท่ียง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

16.  นายวิรัตน  เขจรรักษ พนักงานบริการโรงเรียนบานโนนเท่ียง กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.6  อําเภอสมเด็จ 

สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห  จํานวน  5  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบ

คือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี  8-9 สมเด็จ) 

1.  นางวัลลภา  จําปาล ี  ผูอํานวยการโรงเรียนนามนราษฎรฯ/         ประธานสนามสอบ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 7 

2.  นางสาวนิตยา  คําพรมมา ครู  โรงเรียนชุมชนยอดแกงสงเคราะห กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นายประจักษ  ฉลาดเอ้ือ ครู  โรงเรียนบานโนนเท่ียง กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นางเยาวลักษณ  อัฐนาค ครู  โรงเรียนหนองบัวใน  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นางอรวรรณ  รุงเรือง ครู  โรงเรียนชุมชนยอดแกงสงเคราะห  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นายชูชาติ  สําราญรักษ ครู  โรงเรียนบานโนนเท่ียง  กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 
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7.  นายสุวิทย  วิเศษนันท ครู  โรงเรียนหนองบัวใน กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  3 

8.  นางสาวพจมาน  ศรีพลอย ครู  โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

9.  นายสุพจน  นามล้ํา ครู  โรงเรียนหนองหญาปลอง กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  4 

10.  นายกฤษฎา  สหัสทัศน ครู  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

11.  นางสาวสุทธิยา  ไปวันเสาร ครู  โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห กรรมการ  ม.3 หองสอบท่ี  5 

12.  นายยศวัฒน  โชติพัชรอนันต รองผูอํานวยการ ร.ร.สมเด็จประชานุเคราะห   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3 

13  นางสุนันทา  เสนาะเสียง ครูวิชาการ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-5 

14.  นายสมัคร  ราชาไกร พนักงานบริการ ร.ร.สมเด็จประชานุเคราะห   กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.7  อําเภอคํามวง 

สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม  จํานวน  11 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุมสถานศึกษาท่ี  10  คํามวง) 

1.  นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนสะอาด/ 

เลขานุการกลุมสถานศึกษาท่ี 8 

ประธานสนามสอบ 

2.  นางสาวศุลีภรณ  โสดามรรค ครู  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

3.  นางสุพัตรา  สดสะอาด ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  1 

4   นายบวร  ภูปานผา ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

5.  นางบัวจันทร  ภูตองลม ครู  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  2 

6.  นางกรรณิการ  ระวิวรรณ ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  3 

7.  นายวิษณุ  ระดาดาษ ครู  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห  กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  3 

8.  นายอดิเรก  ชายแกว ครู  โรงเรียนบานโนนชาด กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  4 

9.  นางกฤติยาณี  คําออน ครู  โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  4 

10.  นายสําลี  ประดับคํา ครู  โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  5 

11.  นางสุดารัตน  ภารแผว ครู  โรงเรียนบานโนนชาด กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  5 

12.  นายอาทิตย  อรัญรุท ครู  โรงเรียนบานโนนชาด กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  6 

13.  นางสาวทัศนีย  แกมนิรัตน ครู โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  6 

14.  นางบุญถัน  สิทธิการ ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  7 

15.  นางสาวกัญจนณิชา  ชาวเรือ ครู โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  7 

16.  นางสิริวรรณวดี  หลักคํา ครู  โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  8 

17.  นายกนก  ศิริกุล ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  8 

18.  นายพิทักษ  นิลโฉม ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  9 

19.  นายบัณฑิต  นามนาเมือง ครู  โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  9 

20.  นางนฤมล  ยนตพันธุ ครู  โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  10 

21.  นายนฤดล  โอษคลัง ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  10 

22.  นางสาวภักดี  สะภา ครู  โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  11 

23. นางสาวศิริพร  ทาวสูงเนิน  ครู  โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป กรรมการ  ม.3  หองสอบท่ี  11 

24.  นายรัชพงศ คนองมาก รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนโพน กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 
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พิทยาคม   หองสอบท่ี 1-3 

25.  นางสุพัฒน  ดุลนีย ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

26.  นางบัวพันธ โชติจําลอง ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

27.  นางสุดารัตน  บุตรวัง ครูวิชาการโรงเรียนบานหนองมวง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-11 

28. นายอัมพร  ศรีบานโพน พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนโพนฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

29. นายเมฆ  ศรีคิรินทร พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนโพนฯ   กรรมการจัดสถานท่ี 

 

5.  คณะอนุกรรมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวขอสอบ (O-NET)  ปการศึกษา  2555   คณะอนุกรรมการจัดสนามสอบ  มีหนาท่ี  

จัดการประชุมช้ีแจง  ใหคําแนะนํา  เก่ียวกับรูปแบบของขอสอบ  O-NET  ใหกับครูระดับช้ัน ม.3  ประกอบดวย 

5.1  ดร.ภาสกร  ภูแตมนิล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ประธานกรรมการ     

5.2  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          รอง ประธานกรรมการ 

5.3 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

5.4   นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

5.5  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

6.  คณะอนุกรรมการตรวจรับแบบทดสอบ  เอกสารประกอบการสอบใหสนามสอบ  มีหนาท่ี  ตรวจสอบแบบทดสอบและเอกสาร

ประกอบการสอบใหสนามสอบ  รวบรวมกระดาษคําตอบเพ่ือสงคืนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  

ประกอบดวย 

6.1  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          ประธานกรรมการ 

6.2  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน  ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

6.3   นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

6.4   นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

7.   คณะอนุกรรมการฝายการเงิน  มีหนาท่ี จัดหาวัสดุอุปกรณ  เบิกจายงบประมาณในการดําเนินการสอบ ประกอบดวย 

7.1  นายประสาน จันทรสวาง              รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3                 ประธานกรรมการ     

7.2  นายอดิศักดิ์  ทวยลี       ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ  

7.3  นางสาวลลิตา  ใจศิร ิเจาพนักงานพัสดุชํานาญการ  กรรมการ  

7.4  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน  ศึกษานิเทศก                        กรรมการและเลขานุการ  

7.5  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 

8.  คณะอนุกรรมการจัดทําขอมูลโรงเรียน  ขอมูลนักเรียน  และขอมูลศูนยสอบ  มีหนาท่ี จัดทําขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียน     

และขอมูลศูนยสอบ  เพ่ือเตรียมขอมูลในการจัดหองสอบ  เพ่ิมเติม  แกไขขอมูลนักเรียน  และประสานงานกับ สทศ. ทางเว็ปไซต  

ประกอบดวย 

8.1  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          ประธานกรรมการ 

8.2  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน  ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

8.3  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  
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8.4  นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

9.   คณะอนุกรรมการกํากับ  ติดตาม  ตรวจเย่ียม  และประเมินผลการจัดสอบของโรงเรียน / สนามสอบ  มีหนาท่ี  ประสานงาน 

การสอบระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับสนามสอบ  ประกอบดวย   

9.1  ศูนยท่ี  1  อําเภอหวยผ้ึง  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.1.1  นายครรชิต  วรรณชา   ผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.1.2  นายพีรพัฒน  สุขสวัสดิ ์ ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  1    รองประธานกรรมการ 

9.1.3  นายประธาน  โพธ์ิแทน เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  1 กรรมการ 

9.1.4  นายนิรัตน   โสภาคะยัง   หัวหนางานเลขานุการ     กรรมการและเลขานุการ 

9.1.5  นายสวาส  บุญอาษา    ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.2  ศูนยท่ี  2  อําเภอนาคู  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.2.1  นายประสาน  จันทรสวาง รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.2.2  นายบัญญัติ  จรัสแผว ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  2    รองประธานกรรมการ 

9.2.3  นายพิสดาร  แสนมาโนช เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  2 กรรมการ 

9.2.4  นายบุญชู  ภาลีนนท ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแสงถวิลฯ กรรมการ 

9.2.5   นางสมจิตร  พิมพรส   ศึกษานิเทศก   กรรมการและเลขานุการ 

9.2.6  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.3  ศูนยท่ี  3  อําเภอเขาวง  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.3.1  นายปยพงศ  สุมมาตย รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.3.2  นายระชัย  แสนรัง             ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  3    รองประธานกรรมการ 

9.3.3  นายประพันธศักดิ์ ไชยสิงห   เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  3 กรรมการ 

9.3.4  ดร.วรัชยา  ฉายเรือง ผูบริหารโรงเรียนสมฤทัย กรรมการ 

9.3.5  นายสายันต   วิชัยโย            ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

9.3.6  นายเจษฎา  คะโยธา ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.4 ศูนยท่ี  4  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษากลุมท่ี 4  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.4.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.4.2  นายสมศักดิ์  ขันทวี ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  4    รองประธานกรรมการ 

9.4.3  นายประภาส  นามสงา       เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  4 กรรมการ 

9.4.4  นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน  ศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

9.4.5  นายประชัยสิทธ์ิ โคตรพัฒน   ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.5 ศูนยท่ี  5  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษากลุมท่ี 5  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.5.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.5.2  นายประยูร  ศรีสมชัย        ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  5    รองประธานกรรมการ 

9.5.3  นายสุพรรณ  แกวนิสสัย      เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  5 กรรมการ 

9.5.4  นายบุญปลอด  มุกดาใส ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนแจนราษฎรฯ กรรมการ 

9.5.5  นายภูนัย  ภูถาวร              หัวหนางานสงเสริมฯ กรรมการและเลขานุการ 

9.5.6  นายอุพิษ  เหมือนทอง  ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.6  ศูนยท่ี  6  อําเภอกุฉินารายณ  กลุมสถานศึกษากลุมท่ี  6  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.6.1  นายสุนทรา  หันชัยศรี         รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 
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9.6.2  นายเอกรินทร  รุงแสง       ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  6    รองประธานกรรมการ 

9.6.3  นายนพพร  พรมแพง         เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  6 กรรมการ 

9.4.4  นายปานทอง  สุไชยชิต ผูอํานวยการโรงเรียนเหลาใหญฯ กรรมการ 

9.6.5  นายสน่ัน  นนทมาตย        หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ฯ กรรมการและเลขานุการ 

9.7  ศูนยท่ี  7  อําเภอนามน  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.7.1  นายอภิเชษฐ  พาล ี รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.7.2  นายทองสุข  เทพารส        ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  7    รองประธานกรรมการ 

9.7.3  นายนิคม  จันทรชวย         เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  7 กรรมการ 

9.7.4  นางนวลอนงค  สุวรรณเรือง   หัวหนางานสงเสริมพัฒนาระบบประกันฯ กรรมการและเลขานุการ 

9.7.5  นายเสกสรร  มีสารพันธ      ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.8 ศูนยท่ี  8  อําเภอสมเด็จ  กลุมสถานศึกษากลุมท่ี 8 คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.8.1  นายภัณฑรักษ  พลตื้อ    รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.8.2  นายศักดิ์สิทธ์ิ  แสนเมืองชิน         รองประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  8    รองประธานกรรมการ 

9.8.3  นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร    เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  8 กรรมการ 

9.8.4  นายสําเนียง  พิมปดชา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงสวนพัฒนา กรรมการ 

9.8.5  นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ ศึกษานิเทศก    กรรมการและเลขานุการ 

9.9 ศูนยท่ี  9  อําเภอสมเด็จ  กลุมสถานศึกษากลุมท่ี 9 คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.9.1  นายภัณฑรักษ  พลตื้อ    รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.9.2  นายสมยศ  เพ็งผลา      ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  9    รองประธานกรรมการ 

9.9.3  นายสันทัด  โพธะกัน      เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  9 กรรมการ 

9.9.4  นายนิยม   ใจศิริ              หัวหนางานนิเทศติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 

9.9.5  นายรังสิต  อยูหนูพะเนาว    ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.10 ศูนยท่ี  10  อําเภอคํามวง   กลุมสถานศึกษากลุมท่ี  10  คณะกรรมการ  ประกอบดวย 

9.10.1  นายภาสกร  ภูแตมนิล รองผอ. สพป.กาฬสินธุ เขต 3      ประธานกรรมการ 

9.10.2  นายทองสุข หวานอารมณ    ประธานกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  10   รองประธานกรรมการ 

9.10.3  นายคําสิงห โชติประเดิม      เลขานุการกลุมสถานศึกษากลุมท่ี  10 กรรมการ 

9.10.3  นายประเวช  วันชูเสริม ผูอํานวยการโรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการ 

9.10.4  นายภูวนาท  บัณฑิโต หัวหนางานนิเทศติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 

9.10.5  นางศศิกานต  เจริญด ี ศึกษานิเทศก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการชุดท่ี  9.1 – 9.10 มีหนาท่ี  

1)  ตรวจเยี่ยม ใหขวัญกําลังใจ และกํากับดูแลใหคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ควบคุมหองสอบฯ  ปฏิบัติหนาท่ี

ตามระเบียบวาดวยการวัดผลและประเมินผลฯ อยางเครงครัด 

2)  รายงานผลและประเมินผลการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ 

 

10.   คณะอนุกรรมการคัดเลือกผูสังเกตการสอบ มีหนาท่ี  ดําเนินการคัดเลือกผูสังเกตการสอบ  จัดประชุมช้ีแจงแนวการดําเนินการ  

และสรุปรายงานผลการสอบตอผูบังคับบัญชาศูนยสอบ  และสทศ. ประกอบดวย 

10.1  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          รองประธานกรรมการ 

10.2 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

10.3  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  



 12 

10.4 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

11.  คณะอนุกรรมการรับกลองกระดาษคําตอบ  มีหนาท่ี  รวบรวมกระดาษคําตอบจากกลุมสถานศึกษากลุม ท่ี 1 -10  ประกอบดวย 

11.1  นายสวาส  บุญอาษา หัวหนางานวิจัยฯ      ประธานกรรมการ 

11.2   นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน              ศึกษานิเทศก     กรรมการ 

11.3   นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก       กรรมการ 

11.4   นายประกอบ  เพาะนาไร ยามรักษาการ    กรรมการ  

11.5   นายขจรพงศ  นามสงา ยามรักษาการ    กรรมการ  

11.6   นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการและเลขานุการ 

 

12.   คณะอนุกรรมการฝายธุรการและเลขานุการ   มีหนาท่ี ประสานการจัดสอบ การดําเนินการสอบ ประกอบดวย 

12.1 นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          รอง ประธานกรรมการ 

12.2 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

12.3  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

12.4 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

13. คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการสอบฯ  มีหนาท่ี  จัดทํารายงานสรุปผลการสอบ O-NET  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา  2555  ตอผูบังคับบัญชา  และเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ   ประกอบดวย 

13.1  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ        รองประธานกรรมการ 

13.2 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

13.3  นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

13.4 นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง ดําเนินการสอบฯ  สรุปรายงานตอผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเก่ียวของทราบ ปฏิบัติหนาท่ี

ใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

    

ท้ังน้ี  ตั้งแตวันท่ี  28  ธันวาคม   พ.ศ.  2555   เปนตนไป 

 

สั่ง  ณ วันท่ี 28  ธันวาคม  พ.ศ.  2555    

 

 
(นายครรชิต  วรรณชา) 

            ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ  เขต  3 

 

 

 


	สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  จำนวน  5  ห้องสอบ  (นักเรียนที่เข้าสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่  8-9 สมเด็จ)
	สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม  จำนวน  11 ห้องสอบ  (นักเรียนที่เข้าสอบคือนักเรียน ม.3  ของทุกโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่  10  คำม่วง)

