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(บัญชีแนบท้ายค าสั่ง) 
ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที่       /2562  ลงวันที่...........มกราคม  2562                
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับสนามสอบ ……………………………………………….. 
*************************** 

สนามสอบ โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 

1. หัวหน้าสนามสอบ   
นายไพทูรย์   ชาวโพธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  

มีหน้าที่   
1)  เสนอรายชื่อกรรมการไปให้ศูนย์สอบ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบฯ  

 ระดับสนามสอบ  
2)  บริหารจัดการภายในสนามสอบให้เกิดความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา  

แห่งชาติ ระดับสนามสอบ ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
3)  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ   

และการคุมสอบ 

2. กรรมการกลาง  
2.1 กรรมการกลาง ห้องสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

1. นางสาวสรัญรัตน์   ขวามาตร์ ต าแหน่ง  คร ูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
2. นางสาวปาณิสรา   โม้ชา  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 

  
2.2 กรรมการกลาง ห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1. นางปราณี เวียงยศ   ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
  

มีหน้าที่   
1) แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ พร้อมใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) ของวิชาที่สอบให้

ตรงกับตารางสอบ ให้กรรมการคุมสอบ (ห้ามแจกซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบวิชาที่ยังไม่
สอบให้กรรมการคุมสอบน าไปเก็บไว้) 

2) รับซองกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ และ สทศ.2 หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา ตรวจ
ความเรียบร้อยและนับจ านวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซอง 

3) ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสนามสอบ และปฏิบัติงานบริหารการสอบตามที่หัวหน้าสนามสอบ
มอบหมาย 

4) ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามท่ี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
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3. กรรมการคุมสอบ  
   3.1 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ห้องสอบที่ 1 

1. นายสมคิด   อนุรักษา  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 
2. นายโกเมน  ต้นโพธิ์  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง 

ห้องสอบที่ 2 
1. นางสาววิลาสินี   มุลตรี ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
2. นางสาวณัชรัญ บุญมาไชย ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 

ห้องสอบที่ 3 
1. นางปิยะนุช   อบมาสุ่ย ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
2. นางสาวณัฏพร  วงบุรี  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

ห้องสอบที่ 4 
1. นางสาวอาริยา รอดบ้านเกาะ ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
2. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

ห้องสอบที่ 5 
1. นางวารีรัตน์   วิเศษมี ต าแหน่ง คร ูโรงเรียนบ้านดงเก่า 
2. นางสาวจารุณี   สีบัวบุญ ต าแหน่ง ครู บ้านโจดศรีวิชัย 

ห้องสอบที่ 6 
1. นางสาวศิริรัตน์ แสงสุข  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 
2. นางสาววราภรณ์   แสงมูล ต าแหน่ง  คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 
มีหน้าที่   

1) ศึกษาคู่มือการจัดสอบฯ และดู DVD การคุมสอบให้เข้าใจ 
2) รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากหัวหน้าสนามสอบ หรือ

กรรมการกลางประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 
3) ดูแลความเรียบร้อยภายในหอ้งสอบและบริเวณใกล้เคียง และก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

มีประสิทธิภาพเปน็ไปตามคู่มือการจัดสอบฯ และมีความยุติธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐาน 
4) รายงานหัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง เกี่ยวกับการคุมสอบ 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามท่ี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

   3.2 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ห้องสอบที่ 1 

1. นางสาวนุจรีย์   สุคนธวารีย์ ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
2. นางสาวนันทิมา สมมิตร ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 

ห้องสอบที่ 2 
1. นายวสันต์   พันฤทธิ์  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
2. นางอังสนา   ถุงวิชา  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 
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มีหน้าที่   
1) ศึกษาคู่มือการจัดสอบฯ และดู DVD การคุมสอบให้เข้าใจ 
2) รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากหัวหน้าสนามสอบ หรือ

กรรมการกลางประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 
3) ดูแลความเรียบร้อยภายในหอ้งสอบและบริเวณใกล้เคียง และก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย 

มีประสิทธิภาพเปน็ไปตามคู่มือการจัดสอบฯ และมีความยุติธรรม โปร่งใส ได้มาตรฐาน 
4) รายงานหัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลาง เกี่ยวกับการคุมสอบ 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามท่ี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ (อัตราตามที่ศูนย์สอบจัดสรร/กรรมการจากโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ) 
      4.1  นายบัญชา   ละมุลตรี  ต าแหน่ง คร ูโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง  

     (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 
มีหน้าที่   

1) ประสานงานเรื่องอาคารสถานที่ และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ กับบุคลากรภายในสนามสอบ 
2) วางแผนและด าเนินการจัดหอ้งสอบ เตรยีมป้ายประชาสัมพันธ์ และเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดสอบ 
3) ประสานการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกในการจัดนกัเรียนเข้าห้องสอบ 
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (อัตราตามที่ศูนย์สอบจัดสรร/กรรมการจากโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ) 
5.1  นางสาวเขมิกา  ชัยศร ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 
      (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 

 

มีหน้าที่   
1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ 
2) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

6. นักการ ภารโรง (กรรมการจากโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ)   
6.1  นายนิพนธิ์ ทองกุนา  ต าแหน่ง  นักการภารโรงโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง 
      (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86) 

 

มีหน้าที่   
1) ด าเนินการจัดห้องสอบ เตรยีมป้ายประชาสัมพันธ์การสอบและเตรียมสถานที่ส าหรับการจดัสอบ 
2) ด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
3) ปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามท่ี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

7. ตัวแทนศูนย์สอบ 
1. นายวิรุณพงศ์  สมชม   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
2. นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  

 


