ประกาศกลุ่มสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ 17
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ Pre – O-net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
*****************************************
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช
1.2 นายสุพจน์ กองทุน
1.3 นายมีชัย เสาหล่อน
1.4 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา
1.5 นายเทิดไทย อภิแสงปัญญา
1.6 นายกันตวิชญ์ ตีมูลลา
1.7 นายอาทิตย์ ธารงชัยชนะ
1.8 นางทิพวรรณ นามพิกุล
1.9 นางลัดดาวัลย์ วันชัย
1.10 นายณัฐวุฒิ เจิมศรี
1.11 นางดรุณี ไสวงาม
1.12. นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
กรรมการ
รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงเก่า
กรรมการ
รักษาการผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ อานวยการ ให้คาแนะนา คาปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน อานวยความสะดวก
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหาในระหว่างการดาเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาข้อสอย
กลุ่มสาระ
ระดับประถมศึกษา
1. นางอุบลรัตน์ ครู เครือข่ายแก่งกุดโดก
ภาษาไทย
2. นางสาวศิลปิน ทานสมบัติ รร.ชุมชนบ้านโต้น
นางอุบลรัตน์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ) 3. นางสายยุทธรัตนวิสุทธิพันธ์ รร.หนองโพธิ์
4.นางสาวสรัญรัตน์ ขวามาตร์ ครู รร.หนองแวงฯ
1. นายสมคิด อนุรักษา ครู เครือข่ายแก่งกุดโดก
คณิตศาสตร์
นางปราณี เวียงยศ 2. นายสวาท กลางสาแมรร.พระบุ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ) 3. นายสุพรรณ จิตรชื่นรร.หนองโพธิ์
4. นางสาวปิยนุช อบมาสุ่ย ครู รร.หนองแวงฯ

ระดับมัธยมศึกษา
1. นางปภัสรา ใจทาน รร.หนองโพธิ์
2. นางปทุมวัน นาคนาคา รร.พระบุ
3.นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์ รร. หนอง
แวงฯ
1. นางปราณี เวียงยศ รร.หนองโพธิ์
2. นายบุญทัน หมื่อนอภัย รร.พระบุ
3.นางสาวปาณิสรา โม้ชารร. หนองแวงฯ
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วิทยาศาสตร์
นายพัชรพงศ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

1. นางสาวเมวดี จาปากัญญา เครือข่ายแก่งกุดโดก
2. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม รร.ชุมชนบ้านโต้น
3. นางสาววิลาสินี มุลตรี รร.หนองโพธิ์
4. นายปรีชา ศรศรี ครู รร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก

สังคม
นางพรรณพิไล สุขดี
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

1. นายภูเบศร์ วิเศษมี เครือข่ายแก่งกุดโดก
2. นางอินทิรา อ่อนจันทร์รร.ชุมชนบ้านโต้น
3. นางละเอียด วงษ์ชมภูรร.พระบุ
4. นางสมบัติ ดาวังปา ครู รร.หนองแวงฯ
1. นายโกเมน ต้นโพธิ์ เครือข่ายแก่งกุดโดก
2. นางประครอง อ่อนจันทร์รร.ชุมชนบ้านโต้น
3. นางสาวจีรวรรณ ผจงพงค์ภัค ครู รร.หนองแวงฯ
4. นางกาญจนากร ภักดีปัญญา ครู รร.หนองโพธิ์
5. นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย

ต่างประเทศ
นางสาวณัชรัญ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

1. นางอังศนา ถุงวิชา รร.พระบุ
2. นางสาวรัตนา สมบัติโพธิ์ รร.หนอง
โพธิ์
3.นายพัชรพงศ์ แสนโสภาวันรร. หนอง
แวงฯ
1. นางพรรณพิไล สุขดี รร.พระบุ
2. นางสะเกษ สาดา รร.หนองโพธิ์
3.นายสุจิต กงสะเด็น รร. หนองแวงฯ
1. นางบายเย็น น้อยสุวรรณรร.พระบุ
2. นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญรร.หนองโพธิ์
3.นางสาวจีรวรรณ ผจงพงค์ภัค รร. หนอง
แวงฯ

มีหน้าที่ 1.จัดทาข้อสอบตามตัวชีวัดที่ทางสานักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.)ได้แจ้งให้ทราบ
2.ส่งข้อสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมจัดทาสาเนาใช้สอบภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ฝ่ายรับข้อสอบ
3. คณะกรรมการฝ่ายรับและส่งข้อสอบ
3.1 นายไพฑูรย์ ชาวโพธิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ประธานกรรมการ
3.2 นายโกเมน ต้นโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง
กรรมการ
3.3 นางสาวณัชรัญ บุญมาชัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
กรรมการ
3.4 นางสาวชื่นกมล บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนพระบุฯ
กรรมการ
3.5 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา
ครู โรงเรียนบ้านดงเก่า
กรรมการ
3.6 นางคาปอง เสมอบุญ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
กรรมการ
3.7 นายพูลทรัพย์ หารพะยอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1.รับข้อสอบและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของกลุ่มฯ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559
2.รับข้อสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบเพื่อรวบรวมประมวลผลและส่งให้โรงเรียนเป็นข้อมูลภายในวันที่ 19
ธันวาคม 2559
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4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินและสรุปผล
4.1 นายอาทิตย์ ธารงชัยชนะ
4.2 นายแสวง พรหมไชย
4.3 นางเมืองทอง อินทร์เพชร
4.4 นายภูเบศร์ วิเศษมี
4.5 นางละเอียด วงศ์ชมภู
4.6 นางนุจรินทร์ โคตรสวรรค์
4.7 นางปราณี เวียงยศ

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นฯ
ครู โรงเรียนหนองแวงหนองจิกฯ
ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
ครู โรงเรียนพระบุฯ
ครู โรงเรียนหนองแวงหนองจิกฯ
ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงานและรับข้อมูลมาประเมินและแจ้งให้ทุกโรงเรียนได้ทราบข้อมูลภายในวันที่ 21 ธันวาคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคน พ.ศ. 2559

(นายสุพจน์ กองทุน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจุกโนนตุ่น
ประธานกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17

