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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 
ที ่ ๕๓  / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

********************************** 
 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ด าเนินการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  และ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๑๓–๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๔ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดสอบความรู้  รวบยอด
ระดับชาติ จึงจัดเป็นภารกิจส าคัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ด าเนินการบริการประเมินลลทาง
การศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  เพ่ือให้การด าเนินการสอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ  ถูกต้อง เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ  O-NET  ในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที ่๑๑ ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖   

       สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนชำดศรีสมบูรณ์ 
หัวหน้าสนามสอบ นายทวี  สีหามาตย์ ลู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 
กรรมการกลาง ๑.นางสาวอุษา พรหมรินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 

๒.นายปัณณทัต มาตย์นอก ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๑ ๑.นางซารินณา  ชิณวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเมย 
 ๒.นางสาววรรณิสา  ยะถีโล ครู โรงเรียนบ้านเมย 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๒ ๑.นางดาหวัน สีสันท ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 
 ๒.นางสาวมัชฌมิา  มิตรภูมิวิบลูย ์ ครู โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๓ ๑.นายนครินทร์  กลุ่มเหรียญทอง ครู โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 
 ๒.นางสาววิราวรรณ  ตอพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านส าราญ 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๔ ๑.นางวิลาวรรณ  กิตติปภากร ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
 ๒.นางวิไลวรรณ  ศรีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๕ ๑.นางอาริยาพร มณีจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 
 ๒.นางสาวสุธาศิณี โพธิ์พรม ครู โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 
นักการ นายบุญเลิศ  พทุไธสง โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 

 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

       สนำมสอบโรงเรียนหนองแวงตอตั้ง 
หัวหน้าสนามสอบ นายสมพงษ์  อัสสาภัย ลู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตอต้ัง 
กรรมการกลาง นายลีณวัฒน์ หวานเสร็จ ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๑ ๑.นางสาวอรอุมา สร้างนอก ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 
 ๒.นางสาวปุญญิศา ลิละคร ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 



๒ 
 

กรรมการคุมห้องสอบที่ ๒ ๑.นายพงษ์พรหม แก้วชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 
 ๒.นายศักด์ิดา จันลี ครู โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๓ ๑.นางเกยูน ชูวังวัด ครู โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 
 ๒.นางปาริชาติ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 
นักการ นายสุดชาย  อุดร โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 

 

หัวหน้ำสนำมสอบ มีหน้ำที่  
๑. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ และการคุมสอบ 
๒. รับซองเอกสาร และอุปกรณ์การสอบจากศูนย์สอบ 
๓. ก ากับให้มีการติดชื่อลู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ติดรายชื่อลู้เข้าสอบและแลนลังทีน่ั่งสอบหน้าห้อง

สอบ จัดห้องสอบและตดิสติ๊กเกอร์บนโต๊ะลู้เข้าสอบ 
๔. รับกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ และกล่องปรับขนาดใส่ซองกระดาษค าตอบกลับ จากศูนย์สอบและ

จัดเก็บรักษาให้ปลอดภัย ก่อนมอบให้กรรมการคุมสอบน าไปใชใ้นการสอบตามตารางสอบ 
๕. ประสานงานกับศนูย์สอบที่จะมาประจ าสนามสอบ 
๖. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคู่มือการจัดสอบฯ ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรม 
๗. จ่ายค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ และรวบรวมหลักฐานค่าใช้จา่ยทัง้หมดสง่มอบให้ศูนย์สอบ 
๘. ส่งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบล่านตัวแทนศนูย์สอบเพื่อส่งต่อให้ สทศ. 
๙. ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ศูนยส์อบ 

    - ใบเซ็นชื่อลู้เข้าสอบ 
    - บัญชีสง่กระดาษค าตอบและเอกสารฯ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ 
    - ใบส าคัญรับเงนิค่าเบี้ยเลี้ยงลูป้ฏิบัติงานประจ าสนามสอบ 

๑๐.  รายงานลลการปฏิบัตงิานการด าเนินทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพืน้ฐาน ระดบัสนามสอบ และเอกสารหรือ   
 หลักฐานอื่น(ถ้าม)ี ให้ศูนย์สอบ ตามก าหนดเวลาที่ศูนยส์อบนดัหมาย 

 

กรรมกำรกลำง มีหน้ำที่  
   ๑.  แจกซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ พร้อมใบเซ็นต์ชื่อลู้เข้าสอบ(สทศ.๒) ของวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ  

   ให้กรรมการคุมสอบ 
   ๒.  รับซองกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ และ สทศ. ๒ หลังเสร็จสิ้นการสอบ ของแต่ละวชิา ตรวจความเรียบร้อย 
            และนบัจ านวนให้ถูกต้องก่อนปิดลนึกซองกระดาษค าตอบ ต่อหน้ากรรมการคุมสอบและตัวแทนศนูย์สอบ 
 

กรรมกำรคุมสอบ มีหน้ำที่  
๑. อ่านคู่มือการจัดสอบฯ  และดู VCD การคุมสอบให้เข้าใจ 
๒. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากหัวหน้าสนามสอบ หรือกรรมการกลางประจ า

สนามสอบ ตามก าหนดเวลา 
๓. ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
๔. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเปน็ตามคู่มือการจัดสอบฯ มีความยุติธรรมและโปร่งใส 

 
 

นักกำรภำรโรง มีหน้ำที่ 
๑. ด าเนินการจัดห้องสอบ เตรียมปา้ยประชาสัมพันธ์การสอบและเตรียมสถานทีส่ าหรับการจัดสอบ 
๒. ด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

 

 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๔  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่   ๑๓–๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๔  
 



๓ 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  เพื่อให้ลลการ

ประเมินเป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง  สะท้อนศักยภาพและความสามารถของลู้เรียนอย่างแท้จริง  และเป็นประโยชน์ต่อ       
วงการศึกษาสืบไป 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๑  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
   

        (นายสนอง   สุดสะอาด) 
                   ลู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 


