ที่ กพศ.๒๑ / ว ๘

ศูนยประสานงาน กพศ.ละลมหวยตามอญ
โรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
หมู) ๔ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชัน้ ประถมศึกษาป?ที่ ๖

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานละลม

สิ่งที่ส)งมาดวย แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.๖

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ ไดมอบหมายใหกลุ)มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาละลมหวยตามอญ เปGนคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาป?ที่ ๖ ณ สนามสอบ
โรงเรียนบานตะเคียนราม ในวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และใหกพศ.เสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามแบบบันทึก เสนอเขตพื้นที่เพื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓
ไดลงนามในคําสั่งแต)งตั้งต)อไปนั้น
เพื่อใหคณะกรรมการทุกท)านปฏิบัติหนาที่จัดการสอบอย)างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห
ท)าน หรือครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนของท)าน เขาร)วมประชุมในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนบานตะเคียนรามโดยพรอมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน รุงแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
ประธานกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมหวยตามอญ
ฝLายเลขานุการกพศ.
โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๑๘๐ prosign@gmail.com

แบบเสนอชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
สนามสอบ โรงเรียนบานตะเคียนราม (โดยกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลม หวยตามอญ )
๑.หัวหนาสนามสอบ
นายชัยรัตน รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

๒.กรรมการกลาง
๑.นางรัตนา รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมเจริญ

๒.นายวิชัย สมศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔

๓.นายชาญวิทย สันดอน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม

๓.กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ ๑ ๑)นางกุลตรีญาร กานเกตุ
๒)นายทองสุข ศรีตุมแกว

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทํานบ

หองสอบที่ ๒ ๑)นางมลทา ทรงศรี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานละลม

๒)นายไพฑูรย จันทวี

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ

หองสอบที่ ๓ ๑)นางฉลวย ละครเขต ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
๒)นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
หองสอบที่ ๔ ๑)นางศิริรัตน ขินบุตร
๒)นางสาวจุฑาธร จูมวงษ
หองสอบที่ ๕ ๑)นายพลังภณ กานเกตุ
๒)นายธีรศักด รอดสม
หองสอบที่ ๖ ๑)นางสําราญ วงษทอง
๒)นางศิยาภรณ ศรีสุวรรณ
หองสอบที่ ๗ ๑)นางสาวนุชนาถ สุบินดี
๒)นางสาวนิตยา พักดี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานพนมชัย
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
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พนักงานราชการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
ครูชํานาญการโรงเรียนบานพรหมเจริญ
พนักงานราชการโรงเรียนเพียงหลวง
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๔ ผูสังเกตการณ
๑)นายอํานวย มีศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายเสถียร มนทอง

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๕.นักการภารโรง
๑)นายสมิด ปรือปรัก
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ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทํานบ

หองสอบที่ ๒ ๑)นางมลทา ทรงศรี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานละลม

๒)นายไพฑูรย จันทวี

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ

หองสอบที่ ๓ ๑)นางฉลวย ละครเขต ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
๒)นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
หองสอบที่ ๔ ๑)นางศิริรัตน ขินบุตร
๒)นางสาวจุฑาธร จูมวงษ
หองสอบที่ ๕ ๑)นายพลังภณ กานเกตุ
๒)นายธีรศักด รอดสม
หองสอบที่ ๖ ๑)นางสําราญ วงษทอง
๒)นางศิยาภรณ ศรีสุวรรณ
หองสอบที่ ๗ ๑)นางสาวนุชนาถ สุบินดี
๒)นางสาวนิตยา พักดี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานพนมชัย
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานละลม
พนักงานราชการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
ครูชํานาญการโรงเรียนบานพรหมเจริญ
พนักงานราชการโรงเรียนเพียงหลวง
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานละลม

๔ ผูสังเกตการณ
๑)นายอํานวย มีศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายเสถียร มนทอง

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๕.นักการภารโรง
๑)นายสมิด ปรือปรัก

นักการภารโรโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายรัญ บุตะเคียน

นักการภารโรงโรงเรียนบานตะเคียนราม

ที่ กพศ.๒๑ / ว ๘

ศูนยประสานงาน กพศ.ละลมหวยตามอญ
โรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
หมู) ๔ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชัน้ ประถมศึกษาป?ที่ ๖

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมเจริญ

สิ่งที่ส)งมาดวย แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.๖

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ ไดมอบหมายใหกลุ)มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาละลมหวยตามอญ เปGนคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาป?ที่ ๖ ณ สนามสอบ
โรงเรียนบานตะเคียนราม ในวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และใหกพศ.เสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามแบบบันทึก เสนอเขตพื้นที่เพื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓
ไดลงนามในคําสั่งแต)งตั้งต)อไปนั้น
เพื่อใหคณะกรรมการทุกท)านปฏิบัติหนาที่จัดการสอบอย)างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห
ท)าน หรือครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนของท)าน เขาร)วมประชุมในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนบานตะเคียนรามโดยพรอมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน รุงแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
ประธานกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมหวยตามอญ
ฝLายเลขานุการกพศ.
โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๑๘๐ prosign@gmail.com

แบบเสนอชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
สนามสอบ โรงเรียนบานตะเคียนราม (โดยกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลม หวยตามอญ )
๑.หัวหนาสนามสอบ
นายชัยรัตน รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

๒.กรรมการกลาง
๑.นางรัตนา รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมเจริญ

๒.นายวิชัย สมศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔

๓.นายชาญวิทย สันดอน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม

๓.กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ ๑ ๑)นางกุลตรีญาร กานเกตุ
๒)นายทองสุข ศรีตุมแกว

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทํานบ

หองสอบที่ ๒ ๑)นางมลทา ทรงศรี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานละลม

๒)นายไพฑูรย จันทวี

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ

หองสอบที่ ๓ ๑)นางฉลวย ละครเขต ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
๒)นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
หองสอบที่ ๔ ๑)นางศิริรัตน ขินบุตร
๒)นางสาวจุฑาธร จูมวงษ
หองสอบที่ ๕ ๑)นายพลังภณ กานเกตุ
๒)นายธีรศักด รอดสม
หองสอบที่ ๖ ๑)นางสําราญ วงษทอง
๒)นางศิยาภรณ ศรีสุวรรณ
หองสอบที่ ๗ ๑)นางสาวนุชนาถ สุบินดี
๒)นางสาวนิตยา พักดี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานพนมชัย
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานละลม
พนักงานราชการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
ครูชํานาญการโรงเรียนบานพรหมเจริญ
พนักงานราชการโรงเรียนเพียงหลวง
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานละลม

๔ ผูสังเกตการณ
๑)นายอํานวย มีศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายเสถียร มนทอง

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๕.นักการภารโรง
๑)นายสมิด ปรือปรัก

นักการภารโรโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายรัญ บุตะเคียน

นักการภารโรงโรงเรียนบานตะเคียนราม

ที่ กพศ.๒๑ / ว ๘

ศูนยประสานงาน กพศ.ละลมหวยตามอญ
โรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
หมู) ๔ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชัน้ ประถมศึกษาป?ที่ ๖

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง 14ฯ

สิ่งที่ส)งมาดวย แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.๖

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ ไดมอบหมายใหกลุ)มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาละลมหวยตามอญ เปGนคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาป?ที่ ๖ ณ สนามสอบ
โรงเรียนบานตะเคียนราม ในวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และใหกพศ.เสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามแบบบันทึก เสนอเขตพื้นที่เพื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓
ไดลงนามในคําสั่งแต)งตั้งต)อไปนั้น
เพื่อใหคณะกรรมการทุกท)านปฏิบัติหนาที่จัดการสอบอย)างมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห
ท)าน หรือครูและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนของท)าน เขาร)วมประชุมในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนบานตะเคียนรามโดยพรอมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยรัตน รุงแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
ประธานกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลมหวยตามอญ
ฝLายเลขานุการกพศ.
โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๑๘๐ prosign@gmail.com

แบบเสนอชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
สนามสอบ โรงเรียนบานตะเคียนราม (โดยกลุ)มพัฒนาคุณภาพการศึกษาละลม หวยตามอญ )
๑.หัวหนาสนามสอบ
นายชัยรัตน รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

๒.กรรมการกลาง
๑.นางรัตนา รุงแกว

ผูอํานวยการโรงเรียนบานพรหมเจริญ

๒.นายวิชัย สมศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๔

๓.นายชาญวิทย สันดอน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม

๓.กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ ๑ ๑)นางกุลตรีญาร กานเกตุ
๒)นายทองสุข ศรีตุมแกว

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานทํานบ

หองสอบที่ ๒ ๑)นางมลทา ทรงศรี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานละลม

๒)นายไพฑูรย จันทวี

ครูชํานาญการโรงเรียนบานหวยตามอญ

หองสอบที่ ๓ ๑)นางฉลวย ละครเขต ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
๒)นางเบญจวรรณ ทวีบุญ
หองสอบที่ ๔ ๑)นางศิริรัตน ขินบุตร
๒)นางสาวจุฑาธร จูมวงษ
หองสอบที่ ๕ ๑)นายพลังภณ กานเกตุ
๒)นายธีรศักด รอดสม
หองสอบที่ ๖ ๑)นางสําราญ วงษทอง
๒)นางศิยาภรณ ศรีสุวรรณ
หองสอบที่ ๗ ๑)นางสาวนุชนาถ สุบินดี
๒)นางสาวนิตยา พักดี

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานพนมชัย
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานละลม
พนักงานราชการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
ครูชํานาญการโรงเรียนบานพรหมเจริญ
พนักงานราชการโรงเรียนเพียงหลวง
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานละลม

๔ ผูสังเกตการณ
๑)นายอํานวย มีศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายเสถียร มนทอง

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๕.นักการภารโรง
๑)นายสมิด ปรือปรัก

นักการภารโรโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายรัญ บุตะเคียน

นักการภารโรงโรงเรียนบานตะเคียนราม

ที่ กพศ.๒๑ / ว ๘

ศูนยประสานงาน กพศ.ละลมหวยตามอญ
โรงเรียนบานขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
หมู) ๔ ตําบลละลม อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชัน้ ประถมศึกษาป?ที่ ๖

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทํานบ

สิ่งที่ส)งมาดวย แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ป.๖

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ ไดมอบหมายใหกลุ)มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาละลมหวยตามอญ เปGนคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาป?ที่ ๖ ณ สนามสอบ
โรงเรียนบานตะเคียนราม ในวันเสารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และใหกพศ.เสนอชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน
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ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานพนมชัย
ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานหวยตามอญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูชํานาญการโรงเรียนบานละลม
พนักงานราชการโรงเรียนบานธาตุพิทยาคม
ครูชํานาญการโรงเรียนบานพรหมเจริญ
พนักงานราชการโรงเรียนเพียงหลวง
ครูผูช)วยโรงเรียนบานพรหมเจริญ
ครูผูช)วยโรงเรียนบานละลม

๔ ผูสังเกตการณ
๑)นายอํานวย มีศรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายเสถียร มนทอง

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเคียนราม

๕.นักการภารโรง
๑)นายสมิด ปรือปรัก

นักการภารโรโรงเรียนบานตะเคียนราม

๒)นายรัญ บุตะเคียน

นักการภารโรงโรงเรียนบานตะเคียนราม

