คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
ที่ 55 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร กำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับสนำมสอบ
อำเภอท่ำลี่
ด้ ว ย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ก ำหนดให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เรีย นระดับ ชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563
ในวันที่ 24 มีนำคม 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้ น ฐำนของผู้ เรี ย นระดั บ ชำติ (National Test : NT)
มีประสิทธิภ ำพ มีควำมเป็ นมำตรฐำนเชื่อถือได้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2563 ระดับสนำมสอบ ดังต่อไปนี้
กลุ่มคุณภาพการศึกษาลุ่มน้าเหือง
สนามสอบที่ ๗๕ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย, โรงเรียนบ้านขอนแก่น
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงสำวศิริภรณ์ เยำวพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย
2. รองประธำนสนำมสอบ
นำยสหรัฐ เต็มวงศ์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนขอนแก่น
3. กรรมกำรกลำง
3.1 นำงอรพิน จันทรำ
ครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย
3.2 นำงสำวพวงสุดำ แสนพันศิริ
ครูโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย
4. กรรมกำรคุมสอบ (๓ ห้องสอบ ๒ ห้องปกติ ๑ ห้องพิเศษ)
4.1 นำงสำวสุทำศินี รองปัญญำ
ครู ร.ร.บ้ำนเมี่ยง
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
4.2 นำงสำวชญำณิศำ สวัสดี
ครู ร.ร.บ้ำนนำกระเซ็ง กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
4.3 นำงวัลลภำ เคนดำ
ครู ร.ร.บ้ำนนำกระเซ็ง กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2และห้องพิเศษ
4.4 นำงกมนพรรธ์ ชวกิจจ์โคทำลิน
ครู ร.ร.บ้ำนเมี่ยง
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 2และห้องพิเศษ
5. นักกำรภำรโรง
นำยณคเรศ วินำกร
นักกำรภำรโรง โรงเรียโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย
สนามสอบที่ ๗6 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยมำโนชญ์ เขียนสีอ่อน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนอำฮี
๒. กรรมกำรคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องสอบปกติ 1 ห้อง สอบพิเศษ 1 ห้อง)
๒.1 นำงสำวกรรณิกำร์ มำญำติ
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปกติ กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ

๒
๒.2 นำงสำวศุภำดำ อินอำคำ
๓. นักกำรภำรโรง
นำยสุริเยศ คุณมี

ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปกติ

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ

นักกำรภำรโรง โรงเรียนชุมชนบ้ำนอำฮี

สนามสอบที่ ๗7 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงสมหมำย อำคะนัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำกระเซ็ง
2. กรรมกำรคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
๒.1 นำงสรำวดี พำขุนทด
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
๒.2 นำงปำริฉัตร ผูกจิตร
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
3. นักกำรภำรโรง
นำยพนม ศรีทน
นักกำรภำรโรง โรงเรียนนำกระเซ็ง
สนามสอบที่ ๗8 โรงเรียนบ้านหนองบง, โรงเรียนบ้านน้ามี
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยสมพร กตะสิลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบง
2. รองประธำนสนำมสอบ
นำงสำวปิยนุช ทองสมบัติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำมี
3. กรรมกำรคุมสอบ (1 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
3.1 นำยอดิพงษ์ เพ็งพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเดื่อ
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
3.2 นำงสำวธยำนี จันดำศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเดื่อ
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
4. นักกำรภำรโรง
นำยฉลอง มุลำทำกุล
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนหนองบง
สนามสอบที่ ๗9 โรงเรียนบ้านเมี่ยง
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยอภิชำติ บุญงำม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเมี่ยง
2. กรรมกำรคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงสำวอริยำพร พิลำคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องมอบพิเศษ
2.2 นำงสำวแสงสว่ำง ธรรมรังษี ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
๓. นักกำรภำรโรง
นำยสุริยำ รำชสีห์

นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนเมี่ยง

สนามสอบที่ ๘0 โรงเรียนบ้านหนองปกติ
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยภำคภูมิ นอแสงศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองปกติ
2. กรรมกำรคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงแสงวัน ทองทิพย์
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนอำฮี กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นำงสำวกันจนีย์ พิทักษ์รำษฏร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนอำฮี กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ

๓
3. นักกำรภำรโรง
นำงสำวสุภำพร ขันทะคีรี

นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนหนองปกติ

สนามสอบที่ ๘1 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเดื่อ
2. กรรมกำรคุมสอบ (๑ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
2.1 นำยเจษฎำ ชนะชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบง
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
2.2 นำยบุญมำ สุติยะวัน
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำมี
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
๓. นักกำรภำรโรง
นำยนริศร์ บุญทัน
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนห้วยเดื่อ
สนามสอบที่ ๘2 โรงเรียนบ้านหนองผือ
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยสุรศักดิ์ กำษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
2. กรรมกำรคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงวัฒนำ ตำปรำบ
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ 1
2.2 นำงกฤษดำ ดีวัน
ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนปำกห้วย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ 1
3. นักกำรภำรโรง
นำยสุริยำ จันทะภำ
นักกำรภำรโรงเรียนบ้ำนหนองผือ
กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าลี่
สนามสอบที่ ๘3 โรงเรียนบ้านท่าลี่
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยตระกูล ธัญญำรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
๒ รองประธำนสนำมสอบ
๒.๑ นำงสำวโชติกำ พรหมเทศ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
๓. กรรมกำรกลำง
๓.๑ นำงดวงจันทร์ วรสิทธิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
๓.๒ นำงสำวชนัฐฐำ จำปำวัฒ
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
๔. กรรมกำรคุมสอบ (๕ ห้องสอบ ห้องปกติ ๔ ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
๔.1 นำงชมัยพร แก้วยำศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนร่องไผ่
๔.๒ นำงสำวอุมำพร รมรัตน์
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนยำง
๔.๓ นำงสุจิตรำ เปำวนำ
ครูโรงเรียนบ้ำนร่องไผ่
๔.๔ นำงสำวภัคเนตร ขุนจันทึก
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนยำง
๔.๕ นางวันเพ็ญ สาระพันธ์
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยไค้
๔.๖ นำงสำววิภำวดี บัวโค
ครูโรงเรียนบ้ำนบวกอ่ำง
๔.๗ น.ส.นนท์ธิชา แก้วพิกุล
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนบวกอ่ำง
๔.๘ นางอัญชลี กอมสิน
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๓
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๓
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๔
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๔

๔
๔.๙ นำยสุรชัย ธรรมผำลำ
๔.๑๐ นำยธีระศักดิ์ วังคีรี
๕. นักกำรภำรโรง
นำยสัมฤทธิ์ ขันทะคีรี

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนยำง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนยำง

กรรมกำรคุมสอบห้องพิเศษ
กรรมกำรคุมสอบห้องพิเศษ

นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนท่ำลี่

สนามสอบที่ ๘4 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยทองอินทร์ อุบลชัย
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบ้ำนโคกใหญ่
2. กรรมกำรคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงเพ็ญแข วินำกร
ครูโรงเรียนบ้ำนร่องไผ่ กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นำงสำวรัชดำภรณ์ ธรรมรังษี ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
3. นักกำรภำรโรง
นำยสมเกียรติ มูลที
นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
สนามสอบที่ ๘5 โรงเรียนบ้านน้าแคม
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงเยำวเรศ ศรีรำคำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
๒. กรรมกำรกลำง
นำงพิมญำภัศ สิมสวัสดิ์
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
๓. กรรมกำรคุมสอบ (๓ ห้องสอบ ห้องปกติ ๒ ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
๓.1 นำงสำวสุทธิดำ ดวงศรี
ครูโรงเรียนบ้ำนปำกยำง กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
๓.2 นางสาวพิชชาพร ภิรมย์หนู ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
๓.๓ นำงสำวศิวะพร ป้องปำน
ครูโรงเรียนบ้ำนปำกยำง กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
๓.๔ นำงดำรำรัตน์ นำมยำ
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
3. นักกำรภำรโรง
นำยวิทยำ ศรีกระทุม
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
สนามสอบที่ ๘6 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยณรงค์ชัย บุตรวัง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบวกอ่ำง
๒. กรรมกำรคุมสอบ (1 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
๒.1 นำงสำวเพ็ญศิริ มณฑำประดิษฐ์
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
๒.2 น.ส.อภิญญา พิทักษ์เกชา
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
๓. นักกำรภำรโรง
นายสมภาร จันทร์สว่าง
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนบวกอ่ำง

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1

๕
สนามสอบที่ ๘7 โรงเรียนบ้านปากยาง, โรงเรียนบ้านห้วยด้าย
1. ประธำนสนำมสอบ
นำงนิภำพร นำมวงษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกยำง
2. รองประธำนสนำมสอบ
นำยธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยด้ำย
2. กรรมกำรคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นำงสำวอรนิดำ บุษดี
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
2.2 นำงสินจัย ศรีพล
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
๒.๓ นำยทวิช วันหำกิจ
ครูโรงเรียนบ้ำนน้ำแคม
๒.๔ นำยอิศรำ ดำทองงอน
3. นักกำรภำรโรง
นำยวีระพงษ์ โสภำภักดิ์
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนปำกยำง

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องพิเศษ
กรรมกำรคุมสอบห้องพิเศษ

สนามสอบที่ ๘8 โรงเรียนบ้านยาง
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยนิคสัน ทองทิพย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำง
2 กรรมกำรกลำง
นำงสำวณัฎฐำพร บุญงำม
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนยำง
๓. กรรมกำรคุมสอบ (3 ห้องสอบ ห้องปกติ ๒ ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
๓.1 ว่ำที่ร้อยตรีธนดล เกษตร
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
๓.2 นำยภำคภูมิ ภำรสงวน
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
๓.๓ นำงคำยคำ สุระธรรม
ครูผู้ทรงคุณค่ำ
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
โรงเรียนบ้ำนวังขำม
๓.๔ นำงสำวจำรุวรรณ คำกรฤำชำ
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำลี่
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
๔. นักกำรภำรโรง
นำยสุวรรณ ไชยเลิศ
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนยำง
สนามสอบที่ ๘9 โรงเรียนบ้านร่องไผ่
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยนำวิน จำปำวัฒ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่องไผ่
2. กรรมกำรคุมสอบ (1 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
2.1 นำยเอนก ศรีวัดทำนัง
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
2.2 นายอนุชา แสนราช
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
3. นักกำรภำรโรง
นำยวิวัฒน์ แสนใจวุฒิ
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนร่องไผ่

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1

๖
สนามสอบที่ ๙0 โรงเรียนบ้านวังขาม
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยนิคสัน ทองทิพย์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำง
2. กรรมกำรคุมสอบ (๑ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
2.1 นำงวิไลวรรณ อุบลชัย
ครูโรงเรียนบ้ำนยำง
2.2 นำงสำวขนิษฐำ ชำวเชียงตุง
ครูโรงเรียนบ้ำนยำง
๓. นักกำรภำรโรง
นำงวิภำษฺณีย์ บำดะศรี
นักกำรภำรโรงบ้ำนวังขำม
สนามสอบที่ ๙1 โรงเรียนบ้านห้วยไค้
1. ประธำนสนำมสอบ
นำยวินัย ศรีศุภฤกษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยไค้
2. กรรมกำรคุมสอบ (๑ ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง)
2.1 นำงสำวจิรำภรณ์ สิงห์ทอง
ครูโรงเรียนบ้ำนโคกใหญ่
2.2 นำงสำวปิยะพร แสนพันธ์ศิริ
ครูโรงเรียนบ้ำนบวกอ่ำง
3. นักกำรภำรโรง
นายวรเชษฐ์ กุลทวีเดช
นักกำรภำรโรง โรงเรียนบ้ำนห้วยไค้

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1

กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1
กรรมกำรคุมสอบห้องที่ 1

ภารกิจของสนามสอบ
ภารกิจสนามสอบมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลังการสอบ
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ก่อนการสอน
๑.๑ ประสานงานกับศูนย์สอบ และดาเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด
๑.๒ เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในช่วงของสถานที่สอบ ติดประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และ
สติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ
๑.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ได้แก่ เครื่องตรวจอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ หรืออ่างล้างมือ
๑.๔ จัดที่นั่งสอบให้มีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบให้เหมาะสมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จานวนผู้เข้าสอบ ๒๐ คนต่อ ๑ ห้องสอบ
๑.๕ ประสานงานกับศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ เพื่อให้ศูนย์สอบได้เพิ่มข้อมูลเข้าสอบ
ในระบบ NT Access
๑.๖ รับข้อสอบและกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบในเช้าวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ระหว่างการสอบ
๒.๑ คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ายาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกครั้งก่อนเข้าสอบสอบหรือห้องสอบ

๗
๒.๒ ให้ผู้เข้าสอบ กรรมการกากับห้องสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งที่เข้าสอบหรือปฏิบัติหน้าที่ ห้ามถอดหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในห้องสอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๒.๓ ดาเนินการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใสและเป็น
ไปตามแนวปฏิบัติในคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน
๒.๔ รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบ โดยตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ – สกุล ผู้เข้าสอบ
ให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ และการลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบในแบบ สพฐ.๒ ตรวจนับจานวนกระดาษคาตอบ
ทุกฉบับของผู้เข้าสอบ เรียงตามลาดับเลขที่จากน้อยไปหามาก และนนนาส่งศูนย์สอบให้ครบถ้วน
๓. หลังการสอบ
๓.๑ สนามสอบมอบแบบทดสอบให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมสอบ เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๓.๒ ส่งมอบกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ และกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบพร้อมเอกสาร
ธุรการประจาสนามสอบให้ศูนย์สอบต่อไป
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ
๑. ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ ประสานงานกับศูนย์สอบและดาเนินการตามคู่มือการจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดสอบและขั้นตอนการดาเนินงานของกรรมการคุมสอบ
๑.๓ เตรียมความพร้อมสถานที่สอบ กากับการจัดห้องสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสาร
การสอบอื่น ๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ
๑.๔ รับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างศูนย์สอบ และสนามสอบ (ในกรณี
ที่ไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพื่อให้ศูนย์สอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน)
๑.๕ เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน ๑ ชั่วโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้าตัวแทน
กรรมการคุมสอบ
๑.๖ อนุมัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ แล้วบันทึกในแบบรายงาน
(แบบ สพฐ. ๕) ๑ ฉบับ ต่อนักเรียน ๑ คน เพื่อรายงานให้ศูนย์สอบทราบ
๑.๗ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบฯ
๑.๘ สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่องต่อ
หน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและรายงานให้ศูนย์สอบทราบ
๑.๙ ตรวจสอบการบรรจุซองกระดาษคาตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ
๑.๑๐ สรุปผลการดาเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ ได้แก่
ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) ซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) และซองเอกสาร
ธุรการประจาสนามสอบ เพื่อนาส่งศูนย์สอบต่อไป

๘
๒. กรรมการกลาง มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบและดาเนินการตามคู่มือ
การจัดสอบฯ อย่างเคร่งครัด
๒.๒ ศึกษาคู่มือการประเมินฯ สาหรับสนามสอบให้ชัดเจน
๒.๓ จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ (Package ๑) และใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
แบบ สพฐ.๒ เพื่อมอบแก่กรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ
๒.๔ ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ (Package
๑) และใบลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ แบบ สพฐ.๒
๒.๕ หลังเสร็จสิ้นการสอบ ทาหน้าที่ในการตรวจนับจานวนแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบทั้งแบบ
เลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในแบบ สพฐ.๒ และแบบ สพฐ.๓
๒.๖ เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ให้นากระดาษคาตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส่ในซองกระดาษคาตอบแบบ
เลือกตอบ (Package ๒) จาแนกซองละ ๑ วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทางการดาเนินการดังนี้ไปนี้
กรณีที่ ๑ การตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอยที่สนามสอบ เมื่อสนามสอบตรวจและบันทึก
คะแนนแล้ว ให้ปิดผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)
กรณีที่ ๒ การตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบที่กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์สอบ สนามสอบไม่ต้องปิด
ผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)
๒.๗ บรรจุซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) และกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ
บรรจุรวมกันไว้ในซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) ในวิชานั้น ๆ แล้วให้ประธานสนามสอบเป็นผู้ปิด
ผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) พร้อมลงลายมือชื่อบนรอยปิดฝึกซองให้เรียบร้อย ก่อนนาส่ง
ศูนย์สอบ
๒.๘ ตรวจรับ นับจานวนแบบทดสอบของแต่ละห้อง และแต่ละวิชาให้ครบถ้วนมอบให้ประธานสนาม
สอบเก็บรักษาในที่ปลอดภัย ก่อนนาไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาที่ร่วมสอบ หลังจากการสอบเสร็จสิ้น
๒.๙ รวบรวมเอกสารธุรการประจาสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT๒ แบบ สพฐ.๒ แบบ สพฐ.๕ แบบ
สพฐ.๖ และแบบสพฐ.๓ (กรณีมีเด็ก Walk in) ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพื่อนาส่งศูนย์สอบต่อไป
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานสนามสอบมอบหมาย
๓. กรรมการควบคุมการสอบ
๓.๑ กากับการดาเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง
ให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามคู่มือการการประเมินฯ อย่างเคร่งครัด
๓.๒ ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การดาเนินการคุมสอบ ขอให้ยึดตามแนวปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
๓.๓ ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทาการทุจริตในระหว่างการสอบ
๓.๔ รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น
๓.๕ ห้ามบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ากับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ

๙
๓.๖ รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่น ดูหรือถ่ายรูปแบบทดสอบ
เพื่อเผยแพร่
๓.๗ ตรวจสอบชื่อ – สกุลนักเรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ
๓.๘ ตรวจนับกระดาษคาตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๙ ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการระบายที่ส่วนหัวของกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(เฉพาะกรณีเด็กเข้าสอบกรณีพิเศษ)
๓.๑๐ บรรจุกระดาษคาตอบใส่ซอง แล้วนาส่งที่ประธานสนามสอบ โดยดาเนินการแยกเป็น ๒ ส่วน
ดังนี้
๓.๑๐.๑) กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบ
รวบรวมโดยเรียงลาดับตามเลขที่น้อยไปหามาก บรรจุลงในซองกระดาษคาตอบ แบบเลือกตอบ (Package ๒) วิชาละ
๑ ซอง และดาเนินการ ดังนี้
๑. นาใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.๒ (สาหรับส่งคืน สพฐ.) บรรจุลงซอง
กระดาษคาตอบ ในกรณีที่มีนักเรียน walk in ให้นา สพฐ.๓ (สาหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย
๒. บรรจุลงซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบลงในซองกระดาษตาตอบแบบ
เลือกตอบ (Package ๒) โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง และนาซองนี้ใส่ในซองบรรจุกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ
(Package ๓)
๓.๑๐.๒) กระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบ
ฉีกตามรอยปรุที่หน้าสุดท้ายของแบบทดสอบทุกฉบับ แล้วรวบรวมกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ บรรจุในซอง
กระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) โดยเรียงตามลาดับเลขที่น้อยไปหามาก นาใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ สพฐ.๒
(สาหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) ใส่ในซองนี้ด้วยโดยยัง ไม่ต้องปิดผนึกซองและนาไปส่งกรรมการกลาง
๓.๑๑ ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองข้อสอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) และซอง
ข้อสอบเขียนตอบแบบเลือกตอบ (Package ๓) ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อกรรมการคุมสอบ ทั้ง ๒ คน
๓.๑๒ นาซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) ที่ได้บรรจุซองกระดาษคาตอบแบบ
เลือกตอบ (Package ๒) แล้ว ส่งมอบให้ประธานสนามสอบหรือกรรมการกลางทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา
โดยให้มีตัวแทนกรรมการคุมสอบอย่างน้อย ๑ คน ร่วมอยู่เป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
กระดาษคาตอบทั้งแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ
๔. นักการภารโรง
๔.๑ อานวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ โดยดาเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ
๔.๒ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดการสอบให้เรียบร้อย ก่อนดาเนินการสอบและจัดเตรียมสถานที่
ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย
๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ

๑๐
ให้คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบทุกคน ได้รับกำรแต่ตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น
ไปด้วยควำมเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔

