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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ 
ที ่๕๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  
ศูนยพ์ัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ ๑๒ 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 ่ ๑๒  ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖   

       สนำมสอบโรงเรียนชุมชนบ้ำนโคกสี 
หัวหน้าสนามสอบ นายสมศักดิ์  ค าภาบุตร ลู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 
กรรมการกลาง ๑.นายนพดล เศรษฐภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 
 ๒.นางสาวจุฑามาศ  ศรีภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านท่านางแนว 
 ๓.นางสาวณัฏฐิกา  กงประโคน ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๑ ๑.นางปิยมาภรณ์ ปัญญา    คร ูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 
 ๒. นางสาวชลธิชา ทุมวงศ์     ครู โรงเรียนบ้านละหานนา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๒ ๑.นางสาวจีรนันท์  เลห์กล ครู โรงเรียนบ้านท่านางแนว 
 ๒.นางสาวภัทรา เปลี่ยนพร้อม   ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๓ ๑.นายบรรชัย  นิยมพล ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 
 ๒.นางเมธยา  ปั้นศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๔ ๑.นางสาววัลลา  แพงวงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 
 ๒.นางสาวเบญจวรรณ  ชุมสดีา ครู โรงเรียนบ้านละหานนา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๕ ๑.นางสุภัทรา  บัวจันทร ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 
 ๒.นางสาวจีราภรณ์  มุ่งดี ครู โรงเรียนบ้านละหานนา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๖ ๑.นางอรวรรณ  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
 ๒.นางสาวทิพย์เดือน  ปะนะ ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๗ ๑.นางสาวเปี่ยมสุข  ไหมทอง ครู โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 
 ๒.นายเดชา  ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 
กรรมการคุมห้องสอบที่ ๘ ๑. นางอมร  เปลี่ยนลึ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
 ๒.นายอาทิตย์ เกิดศักดิ์ ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรี

ชุมพร 
นักการ นายชิตพล  เดชศรี โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 



๒ 
 

หัวหน้ำสนำมสอบ มีหน้ำที่  
๑. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ และการคุม

สอบ 
๒. รับซองเอกสาร และอุปกรณ์การสอบจากศูนย์สอบ 
๓. ก ากับให้มีการติดชื่อลู้เข้าสอบในสนามสอบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดรายชื่อลู้เข้าสอบและแลนลังที่นั่งสอบ

หน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์บนโต๊ะลู้เข้าสอบ 
๔. รับกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ และกล่องปรับขนาดใส่ซองกระดาษค าตอบกลับ จากศูนย์สอบ

และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัย ก่อนมอบให้กรรมการคุมสอบน าไปใช้ในการสอบตามตารางสอบ 
๕. ประสานงานกับศูนย์สอบที่จะมาประจ าสนามสอบ 
๖. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคู่มือการจัดสอบฯ ให้มีความโปร่งใสและ

ยุติธรรม 
๗. จ่ายค่าปฏิบัติงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ และรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่งมอบให้ศูนย์

สอบ 
๘. ส่งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบล่านตัวแทนศูนย์สอบเพ่ือส่งต่อให้ สทศ. 
๙. ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ศูนย์สอบ 

    - ใบเซ็นชื่อลู้เข้าสอบ 
    - บัญชีส่งกระดาษค าตอบและเอกสารฯ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ 
    - ใบส าคัญรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงลู้ปฏิบัติงานประจ าสนามสอบ 

๑๐.  รายงานลลการปฏิบัติงานการด าเนินทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ระดับสนามสอบ และเอกสาร
หรือ   
 หลักฐานอื่น(ถ้ามี) ให้ศูนย์สอบ ตามก าหนดเวลาที่ศูนย์สอบนัดหมาย 

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

   ให้กรรมการคุมสอบ 
   ๒.  รับซองกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ และ สทศ. ๒ หลังเสร็จสิ้นการสอบ ของแต่ละวิชา ตรวจความ
เรียบร้อย 
            และนับจ านวนให้ถูกต้องก่อนปิดลนึกซองกระดาษค าตอบ ต่อหน้ากรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ 
 
กรรมกำรคุมสอบ มีหน้ำที่  

๑. อ่านคู่มือการจัดสอบฯ  และดู VCD การคุมสอบให้เข้าใจ 
๒. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากหัวหน้าสนามสอบ หรือกรรมการ

กลางประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 
๓. ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
๔. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นตามคู่มือการจัดสอบฯ มีความยุติธรรมและ

โปร่งใส 
 

 



๓ 
นักกำรภำรโรง มีหน้ำที่ 

๑. ด าเนินการจัดห้องสอบ เตรียมป้ายประชาสัมพันธ์การสอบและเตรียมสถานที่ส าหรับการจัดสอบ 
๒. ด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 

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

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ บริสุทธิ์ ยุติธรรม  เพื่อให้ลลการ
ประเมินเป็นที่ยอมรับ เที่ยงตรง  สะท้อนศักยภาพและความสามารถของลู้เรียนอย่างแท้จริง  และเป็นประโยชน์ต่อ       
วงการศึกษาสืบไป 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ   วันที่  ๓  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
   

        (นายสนอง   สุดสะอาด) 
                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

 


