
 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  

ท่ี  631 / 2555 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการและกํากับหองสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2555 

 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  

ปการศึกษา  2555  เปนกระบวนการหน่ึงเพ่ือประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ซึ่งผลการประเมินจะเปนตัวบงช้ี การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังน้ันจึงจัดทําโครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โดยใชเครื่องมือประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู  ท่ีดําเนินการโดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน)  (สทศ.) ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ในวันท่ี  2 กุมภาพันธ  2556                

โดยจะทดสอบ 6  รหัสวิชา ใน  8  สาระการเรียนรู  เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  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 นายภาสกร  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  นายภาสกร  ภูแตมนิล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ประธานกรรมการ     

4.2  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ          รอง ประธานกรรมการ 

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  กลุมสถานศึกษาท่ี  1  หวยผ้ึง 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนคําบงพิทยาคม  จํานวน  12  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ป.6  โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี 1 หวยผ้ึง) 

1.  นายวิชัย  โพธ์ิธา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนอุมรัว/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 4  

ประธานสนามสอบ 

2.  นายสังกาศ  วรสาร ครู  โรงเรียนโคกหวายราษฎรสามัคค ี กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นายสุรชัย  สายสมบูรณ ครู  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎรอุปถัมภ  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นางวลาภรณ  ฤาไกรศรี ครู  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นางณิชมน  ลัทธิมนต ครู  โรงเรียนเหลาใหญฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นางจีนดา  ธานี ครู  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

7.  นางรุจิรยา  คุมทอง ครู  โรงเรียนเหลาใหญฯ  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

8.  นางรุงฟา  แสงบุตร  ครู  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

9.  นางณัฐเพ็ญ  ชาญประโคน ครู  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

10.  นางวันเพ็ญ  ศรีหลิ่ง ครู  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คําก้ัง)  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

11.  นางเสง่ียม  โยธารินทร ครู  โรงเรียนบานจอมทอง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

12.  นายสายัญ  ราชปญญา ครู  โรงเรียนบานกุดฝงแดง  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

13.  นางสาวไพจิตร  รัตนศรีหา ครู  โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู2500)  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

http://www.niets.or.th/
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14.  นางนวลจันทร  สายสวรรค ครู  โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู2500) กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นางระรินมาศ  ศรีโยธี ครู  โรงเรียนหนองหูลิงฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นายวรพงศ  สุจิตตกุล ครู  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายอภิวัฒน  ศรีกําพล ครู  โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู2500) กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายกมลา  วันชูเพลา ครู  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นายชัยณรงค  นาชัยเงิน   ครู  โรงเรียนบุงคลาวิทยาคมฯ  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางสุภาพร  พิศดู ครู  โรงเรียนเซนตยอแซฟกุฉินรายณ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายวุฒิศิลป  วรชิน ครู  โรงเรียนบานดอนอุมรัว  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นางพัทธนันท  ขันทวี ครู  โรงเรียนบานบัวขาว (พรอมพันธฯ)  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นายวิจิตร  ไชยกันยา ครู  โรงเรียนเซนตยอแซฟกุฉินรายณ  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นางไพศาล  โคตรผาบ ครู  โรงเรียนบานโนนสวรรค  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นางสนทนา  วรสาร ครู โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายประดิษฐ  วิชัยโย รองผูอํานวยการโรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

27.  นางชอทิพย  แสบงบาล ครูวิชาการ โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

28.  นางประมี  วุฒิสาร ครูวิชาการ โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

29. นางกนกวรรณ  พลตื้อ ครูวิชาการ โรงเรียนนิคมกุฉินารายณม.2 กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

30.  นายวีระ  จิตจักร พนักงานบริการโรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการจัดสถานท่ี 

31.  นายวิชัย  แปโค พนักงานบริการโรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการจัดสถานท่ี 

 

 

4.2  กลุมสถานศึกษาท่ี  2  นาคู 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานนาคู  จํานวน  11  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือนักเรียน 

ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี 2  นาคู) 

1.  นายณรงค  กุลเกลี้ยง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองขอนแกน/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 1  

ประธานสนามสอบ 

2.  นางพรรณี  ประชาชัย ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นางอรอนงค  ผันผอน ครู  โรงเรียนคําหมุนผดุงเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นางศรีประไพ  กุลมงกฏ ครู  โรงเรียนคําบงพิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นางวิจิตร  สงตลาด ครู  โรงเรียนบานคํามวง  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นายปญญา สกุลโพน ครู  โรงเรียนบานหนองมะงง  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นายบุญชวย  แสวง ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

8.  นายองอาจ  แสงนิกุล ครู  โรงเรียนกุฉินารายณ หมู 2 กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

9.  นายเสริมศักดิ์  ถนอมสงวน ครู  โรงเรียนหนองอีบุตรฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นายดํารงค  หลงสกุลณ ี ครู  โรงเรียนกุฉินารายณ หมู 2 กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นายสวาสดิ์ ศรีโยธี ครู  โรงเรียนบานหวยผึ้ง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 
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12.  นางสุจิตรา  ศรีบุญรัตน ครู  โรงเรียนกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นายสานิตย สุพรรณฝาย ครู โรงเรียนบานหวยผึ้ง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นายติรศักดิ์ สิงหหนสาย ครู  โรงเรียนบานหนองแสง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นายอภิชาติ  นาถํ้าพลอย ครู โรงเรียนบานหวยฝา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นายสมโภชน มิ่งมาลี ครู  โรงเรียนกุฉินารายณ หมู 6 กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายทวีศักดิ์  ไรบูลย ครู  โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายจรัส   เอ็นคะวัน      ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นายทวีทรัพย สารพล ครู โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นายเกษม  เจนคจบ        ครู  โรงเรียนไคนุนวิทยาพูน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายประสบ สุวรรณธาดา ครู โรงเรียนบานเหลาสีแกว กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นายเสริมศักดิ์  โพธ์ิพิฑูรย ครู  โรงเรียนบานผึ้ง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นายประเวทย ใจไว ครู โรงเรียนคายลูกเสือฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นางวิภา   สายรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนบานนาคู กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

25. นางดรุเณศ  วรสาร ครูวิชาการ โรงเรียนบานนาคู กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

26. นายสมศักดิ์   สันวิลาศ ครูวิชาการ โรงเรียนบานมวงกุล กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

27. นางวรรณภา  วันโนนาม ครูวิชาการ โรงเรียนโคกนาดี กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-11 

28.  นายสุรพล   พลนาคู ครูโรงเรียนบานนาคู กรรมการจัดสถานท่ี 

29.  นายเจริญ   สีระมาตร พนักงานบริการโรงเรียนบานนาคู กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.3  กลุมสถานศึกษาท่ี 3  เขาวง 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรบํารุง  จํานวน 16 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขา

สอบคือนักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  3  เขาวง) 

 

1.  นายสาคร  สิทธิโชต ิ  ผูอํานวยการโรงเรียนโคกนาด/ี 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 2  

ประธานสนามสอบ 

2.  นางสมศรี  ศรีนัครินทร ครู  โรงเรียนบานนาคู กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นางบุปผา  นรภาร ครู  โรงเรียนบานชาด กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นางพิชญา  สุระเสน ครู  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา   กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นายกิตติเดช  ละราคี ครู  โรงเรียนบานนาคู กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นางหทัยรัศกมล  เหลื่อมศรี ครู  โรงเรียนบานชาด กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

7.  นายอังกูร  ทะรังศร ี ครู  โรงเรียนบานนาคู กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

8.  นายกําพล   บุญแสน ครู  โรงเรียนบัณฑิตศึกษา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

9.  นายทองคํา  เหลาแหลม ครู  โรงเรียนบานวังเวียง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

10.  นายไชยรัตน นาพรมเทพ ครู  โรงเรียนบานนากระเดา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

11.  นายธีรวัฒน  บุษมงคล ครู  โรงเรียนบานกุดตาใกล กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 
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12.  นางอัญธิวรังค   ชลชี ครู  โรงเรียนบานจอมศรี กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

13.  นายสุดสาคร   ไชยมัชชิม ครู  โรงเรียนบานนากุดสิม กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

14.  นายจเร   ราชมณี ครู  โรงเรียนหินลาดนารายณสาร กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นายวสินธุ   ไวแสน ครู  โรงเรียนบานบอแกว กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นายประมูล    ไชยพรม ครู  โรงเรียนหินลาดนารายณสาร กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายวงศ    เตรียมกลม ครู  โรงเรียนโคกนาดี กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18. นางสาวเฟองฟา   เรืองโพน ครู  โรงเรียนโคกนาดี กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นางพัชราภรณ   ภูวนผา ครู  โรงเรียนบานมวงกุล กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางกรรณิกา   เสนาวัง ครู  โรงเรียนบานนํ้าปุน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นางอนุธิดา   สายทองสุข ครู  โรงเรียนบานมวงกุล กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นายชูวิตย   สังฆะธาตุ ครู  โรงเรียนบานหนองขามปอม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นายมัฆวาน   ศรีเมือง ครู  โรงเรียนนางามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นางสาวศุกาจนภัค ไชยมัชฌิม ครู  โรงเรียนนางามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายสองสี   ใจคุมเกา ครู  โรงเรียนบานจาน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นางรําพรรณ  จินจิว ครู  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บานนายอ) กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

27.  นางวิไลลักษณ วงศเครือศร ครู  โรงเรียนบานจาน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

28.  นางสาวนิลวรรณ  อัคติ ครู  โรงเรียนชุมชนภูแลชางฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

29.  นางบัวสอน  วรพันธ ครู  โรงเรียนบานโนนศาลา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

30.  นางชิดชนนี บัวชุม ครู โรงเรียนชุมชนภูแลชางฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

31. นายโกเมท  นันทะอัมพร ครู โรงเรียนบานพรหมสวาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

32.  นางรัตนา  เพาะเจริญ ครู โรงเรียนสามเพ่ือนพัฒนา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

33. นางสาวละเอียด  เนินสุด ครู โรงเรียนบานหนองหาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

34. นายอภิเดช  แจมพงษ รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

35. นายฟุงชาญ  กวางสวาสดิ์ ครูวิชาการ โรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

36. นายประยงค  วรรณทอง (รก.)  รองผูอํานวยการโรงเรียนกุดกวางฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

37. นายตุระชัย  ศรีหริ่ง รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนกุดบอดฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

38. นายวิทยา  สกุลโพน (รก.) รองผูอํานวยการโรงเรียนหนองแสงฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-15 

39.  นางดอกรัก  วรวัฒน ครูวิชาการ โรงเรียนกุดกวางฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 16 

40.  นายประวีณ  วังสุริย ครู โรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

41.  นางประเพ็ญศิลป  ยี่วาศรี ครู โรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

42.  นายสาคร  สุระพร ชางครุภัณฑ ช้ัน 3 โรงเรียนกุดปลาคาวฯ กรรมการจัดสถานท่ี 
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4.4  กลุมสถานศึกษาท่ี 4  กุฉินารายณ 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู 2500)  จํานวน  17 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขา

สอบคือนักเรียน ป.6  โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  4  กุฉินารายณ) 

1.  นายยงยุทธ  ดลกุล ผูอํานวยการโรงเรียนสามขาราษฎรบํารุง/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 5 

ประธานสนามสอบ 

2.  นางสาวแวนใจ  บุญอาษา ครู  โรงเรียนกุดคาวเทพพิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นายนพเกา  คันศิลป ครู  โรงเรียนบานหนองโงง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นายดวงเนตร  ไทยแท ครู  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นางกัญญา  โคตรพัฒน ครู  โรงเรียนกุดคาวเทพพิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นายเวทย  แสงนาโก ครู  โรงเรียนแจนแลนวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

7.  นางฉวีวรรณ  อันทนันต ครู โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

8.  นายเพชรบรม  วรรโณมัย ครู  โรงเรียนแจนแลนวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

9.  นางธิดาวัณย  โคตรคํา ครู โรงเรียนหนองฟาเลื่อนอํานวยวิทย กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

10. นายบุญมี  ใจทาน   ครู  โรงเรียนหนองฟาเลื่อนอํานวยวิทย   กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

11.  นางกฤษณา  รัศมี ครู  โรงเรียนสามขามราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

12.  นางวันทนีย  ดุลชาต ิ ครู  โรงเรียนคําโพนทองฯ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

13.  นายวิเศษพร  โชติจําลอง ครู โรงเรียนบานแกงเดื่อ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

14.  นายสุรชัย  อาจหาญ ครู  โรงเรียนสามขามราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นายสุขสันต  ดุลชาติ ครู โรงเรียนคําโพนทองฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นางสิมาภรณ  เศรษฐสิงห ครู  โรงเรียนบานบึงทอง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายพีรพล  สุระเสียง ครู  โรงเรียนบานคุย กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายธีระพงษ  ภูมิภักดิ ์ ครู  โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นางจุฬารัตน  กุลเกลี้ยง ครู โรงเรียนบานคําปาหวาน กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นายบุญนคร  พัฒมี ครู  โรงเรียนบานคุย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายสมศักดิ์  ชายทอง ครู โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นายสุพิศ  โชติศรี ครู  โรงเรียนบานคําอีหงษ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นายบุญรัตน  ยอดยศ ครู โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นางสุทิน  ชวยบุญ ครู  โรงเรียนบานคําปาหวาน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายขวัญชัย  จิตจักร ครู โรงเรียนบอนเขียวราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายไพศาล  จิตมงคล ครู โรงเรียนบานสุขเจริญ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

27.  นายเดชา  เรืองไชย ครู  โรงเรียนบอนเขียวราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

28.  นายธีรศักดิ์  จอมทรักษ ครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

29.  นายธงชัย  เบียดนอก ครู โรงเรียนบานดงมัน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

30.  นางอรพิมพ  วงศเพชร ครู  โรงเรียนหนองบัวทองฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

31.  นายเผา  พันธุภา ครู โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

32.  นายไชยรัตน  พรหมภักดี ครู โรงเรียนคําโพนทองฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

33.  นางเพ็ญประภา  แสนศิริ ครู  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

34.  นายสมโชค  ศรีภักดีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบานคุย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 

35.  นางบุญลอม  พลเยี่ยม ครู โรงเรียนคําโพนทองฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 
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36.  นายปรีชา  วรรณทอง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวขาว 

(วันครู 2500)   

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

37.  นายอภิรัฐ  ศรีจําพลัง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวขาว 

(วันครู 2500)   

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

38.  นายพิทยา  ศรีษะบงค ครูวิชาการโรงเรียนบานบัวขาว (วันครู 

2500)   

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

39. นายสมบัติ     พลจางวาง ครูวิชาการ โรงเรียนเซนตยอแซฟ 

กุฉินารายณ 

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

40. นางวาสนา  จิตจักร ครูวิชาการ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-15 

41.  นางพณิณญา  นาตาแสง ครูวิชาการ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 16-17 

42.  นายอนันต  พลเยี่ยม ครูโรงเรียนบานบัวขาว (วันครู 2500)   กรรมการจัดสถานท่ี 

43.  นายอนุสรณ  พนมแกน ครูโรงเรียนบานบัวขาว (วันครู 2500)   กรรมการจัดสถานท่ี 

44.  นายนิยม  กุลชัย พนักงานบริการโรงเรียนบานบัวขาว  

(วันครู 2500)   

กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.5  กลุมสถานศึกษาท่ี 5  กุฉินารายณ 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนนาขามวิทยา  จํานวน  14 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  5  กุฉินารายณ) 

1.  นายสุนทร  บุนนท ผูอํานวยการโรงเรียนหนองหางอํานวยวิทย 

/รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 6 

ประธานสนามสอบ 

2.  นายสงา  คันสินธุ ครู  โรงเรียนจุมจังอุปกรณเจริญเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นายรณชิต  แสนณรงค ครู  โรงเรียนบานนาเหนือ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นายสมศักดิ์  สงวนรัตน ครู  โรงเรียนหนองจระเขเรืองศิลป  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นายสรรเสริญ  โสระธิวา ครู  โรงเรียนจุมจังอุปกรณเจริญเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นายฉลองชัย  วิเศษศิลป ครู  โรงเรียนโคกกลางราษฎรพิทักษ  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นายประยงค  ผลรุง ครู  โรงเรียนหนองจระเขเรืองศิลป กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

8. นายสมจิตร  แยมไสย  ครู  โรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

9.  นางชุติมา  สุระเสียง ครู  โรงเรียนบานหนองเม็ก กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นายนิรันดร  กิรศิลาเวทย ครู  โรงเรียนกุดหวาวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นางสุภาพ  แยมไสย  ครู  โรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

12.  นายเรืองยศ  บุตตะสุริย ครู  โรงเรียนบานวังมน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นางศรีพระจันทร  กุลชนะรงค ครู โรงเรียนกุดหวาวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นายทองมอญ  โพธ์ิภู ครู  โรงเรียนบานหวยแดง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นางธัญพร  ไขสี ครู โรงเรียนบานกลาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นางวาณี   งาดี ครู  โรงเรียนบานโคกโกง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายจุฬา  ศรีบุตตะ ครู  โรงเรียนนาไครประชาสรรพ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายไพร     พันธุโพธ์ิ ครู  โรงเรียนบานกลาง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 
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19.  นายปยรัตน   ภูโชคชัย ครู  โรงเรียนบานขุมข้ียาง  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นายไพบูลย  สิทธิดุลย ครู  โรงเรียนบานโนนยาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นางสาวขันธจักร  ปกใคหัง ครู  โรงเรียนหนองหางอํานวยวิทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นางสุภาวินี   อุนขจร ครู  โรงเรียนหนองหางอํานวยวิทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23. นางมยุรา   โสภาคะยัง   ครู  โรงเรียนหนองหางฉวีวิทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24. นายอุทัย  โคตรุชัย  ครู  โรงเรียนบานหวยมวง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นางบัวทอง   บุญมี ครู  โรงเรียนเหลาไฮงามวิทยาสูง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายวิระวุฒิ  วรรณสัมผัส ครู  โรงเรียนบานสวนผึ้ง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

27.  นายธีระเดช  จิตจักร ครู โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

28.  นางมุกดา  พิมพสิน ครู  โรงเรียนเหลาไฮงามวิทยาสูง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

29.  นายยุทธพล  บุงสุด ครู โรงเรียนบานสวนผึ้ง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

30.  นายอภิชาต  อรรคอํานวย รอง ผอ. โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

31.  นางธรัญญา  เกาลิ้ม ครูวิชาการ โรงเรียนบานคุย กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

32.  นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร ครูวิชาการ โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

33.  นางมะลิวรรณ  เขจรศาสตร ครูวิชาการ โรงเรียนคําโพนทองฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

34.  นางถวิล  บุตรศรี ครูวิชาการ โรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-14 

35.  นายปราโมทย  สกุลเดช ครูโรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการจัดสถานท่ี 

36.  วาท่ีรอยตรีพล  บุตรศรี ครูโรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการจัดสถานท่ี 

37.  นายคําจันทร  ดลวิชัย พนักงานบริการโรงเรียนนาขามวิทยา กรรมการจัดสถานท่ี 

 

 

4.6  กลุมสถานศึกษาท่ี 6  กุฉินารายณ 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย  จํานวน 12 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ป.6  โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  6  กุฉินารายณ) 

1.  นายภูมา  คลองแคลว ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาวี/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 3  

ประธานสนามสอบ 

2.  นายปนศักดิ์  ถวิลการ ครู  โรงเรียนกุดกวางสวาสดิ์วิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นายสุขสันต  แสนมาโนช ครู  โรงเรียนบานโนนสําราญ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   จ.ส.อ.ปราโมทย  ศิริพันธุ ครู  โรงเรียนกุดกวางสวาสดิ์วิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นายวสันต  ฉํ่าสบาย ครู  โรงเรียนบานโพนสวาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นางสาวทิพยวิมล  สิงหหนสาย ครู  โรงเรียนสมฤทัย กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

7.  นางจินดารัตน  เอ่ียมสําอางค ครู  โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  3 

8.  นายอารอน  เรืองแสน ครู  โรงเรียนบานโพนสวาง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 

9.  นางรัชนี  ศรีสวางวงศ ครู  โรงเรียนกุดปลาคาวราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  4 
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10.  นางทัศนีย  คําจันทร ครู  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

11.  นายเกษมชาติ  พิกุลทอง ครู  โรงเรียนบานกุดกอก กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  5 

12. นางระพีพรรณ  ภูมิไชยโชติ ครู  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

13. นางสาวพิชชยา  อุทโท ครู โรงเรียนกุดตอแกนราษฎรวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  6 

14.  นายจิตติ  ศรีขันซาย ครู  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นายเดช  สุขอนุศาสตร ครู โรงเรียนบานดงหมู กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นางสาวชบาไพร  ศรีลําไพ ครู  โรงเรียนเขาวงวิทยา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นายบุญชวง  นาสมปอง ครู  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายธนสิทธ์ิ  ถวิลการ ครู  โรงเรียนบานนาวี กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นายเฉลิม  วิศรียา ครู  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางธนวัน  ผาพรม ครู  โรงเรียนบานหนองผือ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายสราวุธ  เหลือผล ครู  โรงเรียนบานโพธ์ิไทร กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นางสาวนวีนา  ไชยขันธุ ครู  โรงเรียนบานสมปอย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นางคงขวัญ  วุฒิสาร ครู  โรงเรียนบานโพนนาด ี กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นางอัจฉรา  ศรีอุน ครู  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายทัศนพงษ  วิชาสาร ครู  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  จ.ต.อ.ออดศักดิ์  ซาเกิม ครูวิชาการ  โรงเรียนบานกลาง  กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

27.  นายสุคนธศักดิ์  ใจกลา ครูวิชาการ โรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

28.  นางมาลัยวรรณ   ศึกขยาด ครูวิชาการ โรงเรียนเหลาไฮงามวิทยาสูง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

29.  นายโรจนศักดิ์  สุระพร ครูวิชาการ โรงเรียนบานสวนผึ้ง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

30.  นายควรคิด  กาฬหวา ครูโรงเรียนศรีกุดหวาเรืองเวทย กรรมการจัดสถานท่ี 

31.  นายช่ืนฤทัย  วรรณสา พนักงานบริการโรงเรียนศรีกุดหวาฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.7  กลุมสถานศึกษาท่ี 7  นามน 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนชุมชนยอดแกงสงเคราะห  จํานวน 12 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขา

สอบคือนักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  7  นามน) 

1.  นายบุญสืบ  ประจําตน ผูอํานวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม/ 

ประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 8  

ประธานสนามสอบ 

2.  นายผลาชัย  ศรีหาญ ครู  โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นางอาภรณ  เทพพุทธางกูล ครู  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นายวิรัตนสรรพ  จันทะสอน ครู  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นายธงชัย  พลสูงเนิน ครู  โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นางมัลลิกา  สุพรม ครู  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นางสาวหนูแดง  ทูลเฉลอง ครู  โรงเรียนหนองขามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

8.  นางสาวสิริพร  ก้ัวสิทธ์ิ ครู  โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธ์ิศิลป กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 
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9.  นางยุวนา  สารปรัง ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นางจารุณี   ขวัญโพน ครู  โรงเรียนบานคํากุงหนองอีดุม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นางสุวิมล  จิตฟุง ครู  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

12.  นายสมศักดิ์ ไชยแสนทาว ครู  โรงเรียนบานโนนสะอาด กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นางกินรี  บุญเพลิง ครู โรงเรียนหนองบัวโดนฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นางอวยพร  สระแกว ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นางณัฐิมา  บุญโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นางสุดารัตน  นารินนท ครู  โรงเรียนบานคําไผ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นางกัลยาณี  นิลจินดา ครู  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นางงามพิศ  เวียงนนท ครู  โรงเรียนบานสรางแกว กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นางสมพร  เก้ือสุวรรณ ครู  โรงเรียนบานโนนชาด กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางชาติ  เศษหอม ครู  โรงเรียนบานหนองผาออม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นางสมจิต  ญาณกาย ครู  โรงเรียนชุมชนบานบอนวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นายวุฒิธรรม  แกวบุญใส ครู โรงเรียนบานโนนชาด กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นางวัชรินทร  ราษี ครู  โรงเรียนบานคอราษฎรบํารุงวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นายปรีดา  มานะวงศ ครู  โรงเรียนบานสรางแสน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายประสิทธ์ิ  บอนคํา ครู  โรงเรียนบานหนองปาออย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายสุชาติ  เทียมทัน รองผูอํานวยการโรงเรียนสงเปลือยฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

27.  นายแสงเดือน  โคตรภูเขียว ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนยอดแกง

สงเคราะห 

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

28.  นางหอมจันทร  ตาสาโรจน ครูวิชาการโรงเรียนชุมชนยอดแกง

สงเคราะห 

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

29.  นางสาวอรอุมา  บุญเรือง ครูวิชาการ โรงเรียนหนองหญาปลอง กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

30.  นายประสิทธ์ิ  ถ่ินวิมล พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนยอดแกงฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

31.  นายวิชิต  ไผโสภา พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนยอดแกงฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.8  กลุมสถานศึกษาท่ี 8  สมเด็จ 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ  จํานวน  19  หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  8  สมเด็จ) 

1.  นายพินิจ  นาทองหอ ผูอํานวยการโรงเรียนคําเมยฯ/ 

รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 10  

ประธานสนามสอบ 

2.  นายรังสรรค  ธรรมวิเศษ ครู  โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นางสาวธนาพา  ภูจันทา ครู  โรงเรียนทุงคลองวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นางสาววิชชุดา   ตรีเนตร ครู  โรงเรียนบานเกาเดื่อ  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นางทิพวรรณ  สําราญวงศ ครู  โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นาอภิชาติ  พันธุสุวรรณ ครู  โรงเรียนทุงคลองวิทยา  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นายวัชรินทร  รินทะราช ครู  โรงเรียนบานคําพิมูล กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 
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8.  นางอําคา  นาระวิน ครู  โรงเรียนบานโนนคอ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

9.  นางทัดตะวัน  นามจุมจัง ครู  โรงเรียนบานเกาเดื่อ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นางสาวอภิญญา  ศรีหาตา ครู  โรงเรียนโปงนกเปลา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นายวินัย  โคตรพัฒน ครู  โรงเรียนบานโนนคอ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

12.  นางวิไลวรรณ พันธะลี ครู  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นายชมพู  ราชติกา ครู โรงเรียนหนองซองแมวฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นางวาสนา  ดอนศิลา ครู  โรงเรียนบานใหมชัยมงคล กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15. นายตฤณ  บุตรผา ครู โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นายสําเร็จ  มานะวงษ ครู  โรงเรียนนักธุรกิจฯ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นางรัชฎาภรณ  พันธะรี ครู  โรงเรียนบานดงสวนพัฒนา กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นายวุฒิพงษ  โสภากุล ครู  โรงเรียนบานดงสวนพัฒนา  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นายพิศ  ศรสัมฤทธ์ิ ครู  โรงเรียนบานโจดนาตาล  กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางรัตนาภรณ บุญลอม ครู  โรงเรียนนาทันวิทยา  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายเลิศชาย  โรยรส ครู  โรงเรียนบานนาไรเดียว กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นายทศพล โรจนสุกิจ ครู  โรงเรียนบานโจดนาตาล กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นางวงเดือน  ปสสะ ครู  โรงเรียนนาทันวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นายบัญชา  ชํานาญ ครู  โรงเรียนบานหนองสระพัง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายสัญชัย  หงษา ครู  โรงเรียนบานนาไรเดียว กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายพรชัย   เทศารินทร ครู  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

27.  นางวิไลลักษณ  ศรีแกว ครู โรงเรียนชุมชนหนองยางฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

28.  นางถนอม  ก่ิงกาน ครู  โรงเรียนบานหนองสระพัง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

29.  นายจํารัส  จองสาระ ครู โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

30.  นางเพ็ญทิพย  ประทุมขํา ครู  โรงเรียนบานโคกเพ่ิมพูนวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

31.  นายถวัลย  เทศารินทร ครู โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

32.  นายอภิศักดิ์  สุวงทา ครู  โรงเรียนบานนาบอน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

33.  นายโกวิทย  รังคะราช ครู โรงเรียนบานโนนศรีสวัสดิ์ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

34.  นางสงค  ดุลนีย ครู  โรงเรียนบานนาบอน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 

35.  นายชุติเดช  อาจอุดม ครู  โรงเรียนบานหนองมวง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 

36.  นายอิสระพล  ปนขจร ครู  โรงเรียนคําเมยราษฎรพัฒนา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  18 

37.  นายสุพจน  ชิณหงส ครู โรงเรียนทุงมนราษฎรบํารุง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  18 

38.  นายสุทัศน  สุรินทร ครู  โรงเรียนบานดินจี่ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  19 

39.  นายผดุง  วันชูเสริม ครู โรงเรียนบานโพนแพง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  19 

40. นายอาคม  บุญเพลิง รองผูอํานวยการโรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ  กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

41.  นายธานี  การสอน รองผูอํานวยการ โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ  กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

42. นางรุจิรา     แสนยศบุญเริอง รองผูอํานวยการ โรงเรียนบานส่ีแยกสมเด็จ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

43.  นางรวิวรรณ  แสนเมืองชิน ครูวิชาการ โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 
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หองสอบท่ี 10-12 

44.  นางพุทธชาตื  ภูจอมจิต  ครูวิชาการ โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-15 

45.  นางวีลยา  เนาวะเศษ ครูวิชาการ โรงเรียนหนองแสงฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 16-18 

46.นางอรุณี  ศรีวรสาร ครูวิชาการ โรงเรียนสมเด็จประชาฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 19 

47.  นายทวี  รัดที ครู โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการจัดสถานท่ี 

48.  นายวรจักษ  จิตจักร  ครู โรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการจัดสถานท่ี 

49.  นายทองพูล  ราชรองชัย พนักงานบริการโรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการจัดสถานท่ี 

50.  นายสําราญ  ญานกาย พนักงานบริการโรงเรียนบานสี่แยกสมเด็จ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.9  กลุมสถานศึกษาท่ี  9  สมเด็จ 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ  จํานวน  9 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบ

คือนักเรียน ป.6  โรงเรียนท่ีเขาสอบคือโรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  9  สมเด็จ) 

1.  นายประหยัด  พานิชยด ี  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวใน / ประธานสนามสอบ 

2.  นางสาวอุไรรัตน  โชติสุวรรณ ครู  โรงเรียนนามนราษฎรสงเคราะห กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3.  นายสมบูรณ  สรอยสีหา ครู  โรงเรียนคํายิ่งหมีมณีเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4   นายทวีพงษ  สุวรรณรงค ครู  โรงเรียนบานโนนเท่ียง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5.  นายทรงวุฒิ  กุลชาติ ครู  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6.  นายยุทธ  ฮมภิรมย ครู  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นายสามารถ  พฤษฎ ี ครู  โรงเรียนอนุบาลขวัยฤทัย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

8.  นางราตรี  เสริฐเลิศ ครู  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

9.  นายสมใจ  จุฑาผาด ครู  โรงเรียนสังคมพัฒนา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นายสุวิทย  พลชํานิ ครู  โรงเรียนหนองคอนเตรียมฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นายนิพนธ  คงสมมาศ ครู  โรงเรียนชุมชนยอดแกงสงเคราะห กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

12.  นายไพรัช  ตาสาโรจน ครู  โรงเรียนบานแหเจริญเวทย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นางสาวปราณี  นาชัยโชติ ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นายอิทธิพล  ประมวลปรีชา ครู  โรงเรียนหนองโพนสูง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นายประพันธ  แสงนาโก ครู โรงเรียนหนองบัวใน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นายนพรัตน  โชติจําลอง ครู  โรงเรียนหนองบัวกลาง กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  8 

17.  นายวัฒนา  ดีหมื่นไวย ครู โรงเรียนหนองบัวนอก กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  8 

18.  นายอารีย  ตาลอําไพ ครู  โรงเรียนยิ่งสันตวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  9 

19. นายสุพามิตร  ภูแฝก ครู โรงเรียนหนองแวงหนองนอยฯ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  9 

20.  นางสาวทองแปลน ชมภูทัศน ครูวิชาการ โรงเรียนชุมชนหมูมนฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

21. นายเล็ก  คําคุม ครูวิชาการ โรงเรียนบานบึงโคกสะอาด กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

22.  นางปยนุช  จิตจักร ครูวิชาการ โรงเรียนมหาไชยโคกกวางฯ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 
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หองสอบท่ี 7-9 

23.  นายประชุม  สมศิร ิ ครู โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการจัดสถานท่ี 

24.   นายโอภาส  โสฤทธ์ิ พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนหมูมนฯ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

4.10  กลุมสถานศึกษาท่ี 10  คํามวง 

สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย  จํานวน  21 หองสอบ  (นักเรียนท่ีเขาสอบคือ

นักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุมสถานศึกษาท่ี  10  คํามวง) 

1. นายไพบูลย  พรหมราช ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงพฤๅชัย

วิทยา/รองประธานกลุมสถานศึกษาท่ี 9 

ประธานสนามสอบ 

2. นางจิตรา  รุงนามา ครู  โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

3. นางฐิตินาฏ  พรหมราช ครู  โรงเรียนแกงพฤาชัยวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  1 

4  นายสมบัติ  ศรีมงคล ครู  โรงเรียนแกงพฤาชัยวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

5. นางวัชราพร  คะอังกุ ครู  โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  2 

6. นางรัตนา  ชํ่าศาสตร ครู  โรงเรียนบานหนองไผ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

7.  นายทนงศักดิ์  อังคะรุด ครู  โรงเรียนบานนาทัน กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  3 

8.  นายศักด์ิชัย  ภูคงนํ้า ครู  โรงเรียนบานดงแหลม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

9.  นายคมจิต  แสนมหาชัย ครู  โรงเรียนคําเม็กวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  4 

10.  นายจรัส  รังวิจ ี ครู  โรงเรียนบานดงแหลม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

11.  นางอุไรวรรณ  สุดจิตต ครู  โรงเรียนแซงบาดาลบานบากวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  5 

12.  นายสํารอง  วิศรียา ครู  โรงเรียนบานบึงโคกสะอาด กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

13.  นายประสาร  กุลศร ี ครู โรงเรียนคําเม็กวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  6 

14.  นายสมัคร  กุลศร ี ครู  โรงเรียนแซงบาดาลบานบากวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

15.  นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย ครู โรงเรียนชุมชนหมูมนวิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  7 

16.  นางบุปผา  ภูปานผา ครู  โรงเรียนบานบึงโคกสะอาด กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

17.  นางจุฬาลักษณ  อรรคชัย ครู  โรงเรียนบานบึงบาดาลฯ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  8 

18.  นางนิรดา  จันทยุทธ ครู  โรงเรียนบานบัวสามัคค ี กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

19.  นายบุญนํา  การรอย ครู  โรงเรียนโพธ์ิคําประชาสรรพ กรรมการ  ป.6 หองสอบท่ี  9 

20.  นางสาวมัณฑนา  นามนิตย ครู  โรงเรียนบานเหลาภูพานวิทยา  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

21.  นายนิคม  สายบุงคลา ครู  โรงเรียนบานบัวสามัคค ี กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  10 

22.  นางไชยนิต  มณีสรอย ครู  โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

23.  นายมานิต  พรมโนภาส ครู  โรงเรียนบานเหลาภูพานวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  11 

24.  นายเทวิล  ศรีสองเมือง ครู  โรงเรียนบานเหลาภูพานวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

25.  นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ครู  โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  12 

26.  นายบุญสม  หนางาม ครู  โรงเรียนดงบังนาแกววิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

27.  นายอภินันท  จันทรสะอาด ครู โรงเรียนบานคําหมวย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  13 

28.  นายบุญศรี  นาสมวงศ ครู โรงเรียนหนองแหวคุรุราษฎรบูรณะ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

29.  นางรวิวรรณ  ชาญวิริยะปรีดา ครู โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  14 

30.  นางกาญจนา  มหิพันธ ครู  โรงเรียนบานคําหมวย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 

31. นายถวิล  บุญเสริฐ   ครู  โรงเรียนหนองสนมราษฎรอํานวย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  15 



 16 

32.  นางปณิตา  บุษบารัตน ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

33.  นางสาวแดนดารา  แสนแกว ครู  โรงเรียนดงบังนาแกววิทยา กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  16 

34.  นางสาวนันทวัน  ธรรมประชา ครู  โรงเรียนหนองสนมราษฎรอํานวย กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 

35.  นางสาวจิรัชยา  การถัก ครู  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  17 

36.  นางชัชนกพร  จันทมิตร ครู  โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  18 

37.  นางสาวจุฑารัตน  สุพลแสง ครู  โรงเรียนบานขมิ้น กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  18 

38.  นายเผา  ยาสมุทร ครู  โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  19 

39.  นายราชิต  มีนารัตน ครู  โรงเรียนบานขมิ้น กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  19 

40.  นางพรเพ็ญ  โชติบุญ ครู  โรงเรียนบานกอกวิทยาคม กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  20 

41.  นางเรวดี  สารวิถี ครู  โรงเรียนบานแกงกะอาม  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  20 

42.  นางโสภิดา  เรืองศิร ิ ครู  โรงเรียนบานแกงกะอาม  กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  21 

43.  นางผดุง  อายุวัฒน ครู  โรงเรียนบานขมิ้น (สาขาภูเงิน) กรรมการ  ป.6  หองสอบท่ี  21 

44.  นายไพรีย  บุญศรี รองผูอํานวยการ โรงเรียนคํามวงจรัส

วิทย   

กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 1-3  

45.  นายเพลินศักดิ์  โทไขษร รองผูอํานวยการ โรงเรียนบานโพนแพง   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 4-6 

46.  นางจุรีรัตน  อุนวงศ ครูวิชาการ โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย   กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 7-9 

47.  นางนุชรัตน  สนสุนัน ครูวิชาการ โรงเรียนบานโพนแพง  กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 10-12 

48.  นางภัทราวดี  วิไลพรหม ครูวิชาการ โรงเรียนบานนาบอน กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 13-15 

49.  นางวิไลพร  ภูดอกไม ครูวิชาการ โรงเรียนบานดินจี่ กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 16-18 

50.  นางสุชัญญา  เยื้องกลาง ครูวิชาการ โรงเรียนบานโจดนาตาล กรรมการกลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

หองสอบท่ี 19-21 

51.  นายรังสรรค  ธรรมวิเศษ ครู โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการจัดสถานท่ี 

52.  นายมิ่งมิตร  โพนเฉลียว ครู โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการจัดสถานท่ี 

53.  นายรัตติกาล  จันทะคาม ครู โรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการจัดสถานท่ี 

54.  นายเอกภพ  ราวะรินทร พนักงานบริการโรงเรียนบานโนนคอ กรรมการจัดสถานท่ี 

 

5.  คณะอนุกรรมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวขอสอบ (O-NET)  ปการศึกษา  2555   คณะอนุกรรมการจัดสนามสอบ          

มีหนาท่ี  จัดการประชุมช้ีแจง  ใหคําแนะนํา  เก่ียวกับรูปแบบของขอสอบ  O-NET  ใหกับครูระดับช้ัน ป.6  ประกอบดวย 

5.1  นายภาสกร  ภูแตมนิล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ ประธานกรรมการ     

5.2  นายสวาส  บุญอาษา        หัวหนางานวิจัยฯ           รองประธานกรรมการ 

5.3 นายสายันต  วิชัยโย   ศึกษานิเทศก                        กรรมการ  

5.4   นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม ศึกษานิเทศก                         กรรมการ  

5.5  นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน ศึกษานิเทศก                         กรรมการและเลขานุการ  

 



 17 

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  นายประหยัด  วรพล 

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  

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 
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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 

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  นายเสกสรรค  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 
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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 

9.10.4  นายประเวช  วันชูเสริม ผูอํานวยการโรงเรียนคํามวงจรัสวิทย กรรมการ 

9.10.5  นายภูวนาท  บัณฑิโต หัวหนางานนิเทศติดตามฯ  กรรมการและเลขานุการ 

9.10.6  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  

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  
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13. คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานสรุปผลการสอบฯ  มีหนาท่ี  จัดทํารายงานสรุปผลการสอบ O-NET  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  

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 
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	สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์  จำนวน 12 ห้องสอบ  (นักเรียนที่เข้าสอบคือนักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุ่มสถานศึกษาที่  7  นามน)
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	สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์  จำนวน  9 ห้องสอบ  (นักเรียนที่เข้าสอบคือนักเรียน ป.6  โรงเรียนที่เข้าสอบคือโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มสถานศึกษาที่  9  สมเด็จ)
	สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์  จำนวน  21 ห้องสอบ  (นักเรียนที่เข้าสอบคือนักเรียน ป.6 โรงเรียนทุกโรงในกลุ่มสถานศึกษาที่  10  คำม่วง)

