ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสนามสอบ
อาเภอเมืองเลย
ด้ ว ย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับ ชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสนามสอบ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการการศึกษาหลักเมือง
สนามสอบที่ 1 โรงเรียนเมืองเลย
1. ประธานสนามสอบ
นายเดช ปาจรียานนท์
2. รองประธานสนามสอบ
2.1 นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์
2.2 นายวีระเดช มณีนพ
2.3 นางสาวนฤมล วิเชียรพัฒน์
3. กรรมการกลาง
3.1 นางนิตยา พลดงนอก
3.2 นางยุพิน หงส์สิริ
3.3 นางจิตรานันท์ ไชยศรีฮาด
4. กรรมการคุมสอบ (18 ห้องสอบปกติ)
4.1 นางศศิกาญจน์ พรหมโคตร
4.2 นายสุเมธ วิชัยประเสริฐ
4.3 นางสาววิภาดา ศรีทอง
4.4 นางสาวสุนิษา คาสิงห์
4.5 นางสาวนิตยา คาแก้ว
4.6 นางสาวชวิศา อินใย
4.7 นางสาวชไมพร พงค์คา
4.8 นางสุธาสินี คาโอ

ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียน สาธติ มรภ.เลย
ครูโรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
ครูโรงเรียนบ้านส้าน

กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
กรรมการคุมสอบห้องที่ 2
กรรมการคุมสอบห้องที่ 2
กรรมการคุมสอบห้องที่ 3
กรรมการคุมสอบห้องที่ 3
กรรมการคุมสอบห้องที่ 4
กรรมการคุมสอบห้องที่ 4

๒
4.9 นางสาวนุจรี สมศรีแก้ว
4.10 นางรัตติยา ทองคา
4.11 นางสาวกรกันยา ประทุมชมภู
4.12 นายภาสวัติ บุญชิต
4.13 นายศาสตรา แก้ววังปา
4.14 นางสาวรัญชนา สวัสดิ์โสม
4.15 นางวิมลนิตย์ ธรรมกุล
4.16 นางณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ
4.17 นางสาวรัชนีวรรณ์ ธรรมสมบัติ
4.18 นางนวมนตร์ ไชยสุทธิ์
4.19 นางพรรณิภา พรศรี
4.20 นายวินัย ศรีบุรินทร์
4.21 นายชัยยศ กัณหา
4.22 นายสุนทร วัฒนราช
4.23 นายนิคม จักสี
4.24 นางสาววนิดา ริยะวงษ์
4.25 นางสาวนงนุช ดาเขียว
4.26 นางสาวกนกวรรณ จาปาศักดิ์
4.27 นางสาวดวงดาว ส้านสิงห์
4.28 นางศุภิสรา ผุยมาตย์
4.29 นายสุเขต โกมลไสย
4.30 นางสาวหทัยทิพย์ จันทร์ศรีอ่อน
4.31 นางสาวธนัยนันท์ ปฐมไกรพัฒน์
4.32 นางสาวอรพิณ วังคีรี
4.33 นางวันทา สุวรรณชัย
4.34 นายกรกฎ วรินทรา
4.35 นางสาววนิดา จันทร์พานิชย์
4.36 นายอานาจ ยศมุงคุณ
5. นักการภารโรง
5.1 นายคธายุทธ โยธาภักดี
5.2 นายอลงกต จุมพลตรี
5.3 นายจิตรกร เฉลิมพงษ์

ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครูโรงเรียนบ้านน้าคิว
ครูโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ครูโรงเรียนบ้านน้าคิว
ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ครูโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ครูโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ
ครูโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนบ้านกกทอง
ครูโรงเรียนบ้านน้าคิว
ครูโรงเรียนบ้านเสี้ยว
ครูโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
ครูโรงเรียนมโนบุเรศบารุงการ
ครูโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
ครูโรงเรียนบ้านสวนกล้วย

กรรมการคุมสอบห้องที่ 5
กรรมการคุมสอบห้องที่ 5
กรรมการคุมสอบห้องที่ 6
กรรมการคุมสอบห้องที่ 6
กรรมการคุมสอบห้องที่ 7
กรรมการคุมสอบห้องที่ 7
กรรมการคุมสอบห้องที่ 8
กรรมการคุมสอบห้องที่ 8
กรรมการคุมสอบห้องที่ 9
กรรมการคุมสอบห้องที่ 9
กรรมการคุมสอบห้องที่ 10
กรรมการคุมสอบห้องที่ 10
กรรมการคุมสอบห้องที่ 11
กรรมการคุมสอบห้องที่ 11
กรรมการคุมสอบห้องที่ 12
กรรมการคุมสอบห้องที่ 12
กรรมการคุมสอบห้องที่ 13
กรรมการคุมสอบห้องที่ 13
กรรมการคุมสอบห้องที่ 14
กรรมการคุมสอบห้องที่ 14
กรรมการคุมสอบห้องที่ 15
กรรมการคุมสอบห้องที่ 15
กรรมการคุมสอบห้องที่ 16
กรรมการคุมสอบห้องที่ 16
กรรมการคุมสอบห้องที่ 17
กรรมการคุมสอบห้องที่ 17
กรรมการคุมสอบห้องที่ 18
กรรมการคุมสอบห้องที่ 18

นักการภารโรง โรงเรียนเมืองเลย
นักการภารโรง โรงเรียนเมืองเลย
นักการภารโรง โรงเรียนเมืองเลย

สนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านกกทอง และโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง
1. ประธานสนามสอบ
นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกทอง
2. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ๑ ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบพิเศษ)
2.1 นางอรนุช สารวงษ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.2 นายก้องหล้า เศษจาปา
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1และห้องสอบพิเศษ

๓
3. นักการภารโรง
นายมังกรทอง แสงโสดา

นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกกทอง

สนามสอบที่ 3 โรงเรียนบ้านน้าคิว
1. ประธานสนามสอบ
นายมานพ น้อยบัวทอง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าคิว
2. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ๑ ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบพิเศษ)
2.1 นายพลนิวัติ ศรีสูงเนิน
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นายนัฐวุฒิ ฉวีชัย
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายประจักษ์ จันโท
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้าคิว
สนามสอบที่ 4 โรงเรียนกอไร่ใหญ่ โรงเรียนมโนบุเรศบ้ารุงการ
1. ประธานสนามสอบ
นายมงคล ชูทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
2. กรรมการคุมสอบ (1 ห้องสอบปกติ )
2.1 นายวัชรพงษ์ แก้วยาศรี
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
2.2 นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
3. นักการภารโรง
นายนิคม จันทนา
นักการภารโรง โรงเรียนกอไร่ใหญ่
สนามสอบที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (หมายเหตุ ไปรวมกับสนามสอบที่ 4)
1. ประธานสนามสอบ
นายสุริยา หงส์เวียง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
2. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบปกติ ๑ ห้องสอบพิเศษ)
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
๒.๑ นายตรีศักดิ์ แสนดา
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
๒.๒ นางสาวจิราภรณ์ เจริญศิลป์
สนามสอบที่ 6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1. ประธานสนามสอบ
นายสุดท้าย ไชยวรรณ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย
2. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบพิเศษ)
2.1 นางสาวพัชรี ธรรมวงษ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นายบริรักษ์ ศรีบุรินทร์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
สนามสอบที่ 7 โรงเรียนบ้านเสียว (หมายเหตุ ไปรวมกับสนามสอบที่ 8 )
1. ประธานสนามสอบ
นางลลิตา เฉลิมรัตน์
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยว
2. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบปกติ ๑ ห้องสอบพิเศษ)
2.1 นางธนัชชา ปัญสังกา
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ

๔
2.2 นางสาวกิตติญา แสนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ

สนามสอบที่ 8 โรงเรียนบ้านภูสวรรค์, โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง
1. ประธานสนามสอบ
นายถาวร คาพีระ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบปกติ 1 ห้องสอบปกติ ๑ ห้องสอบพิเศษ)
2.1 นางธนัชชา ปัญสังกา
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.2 นางสาวกิตติญา แสนประสิทธิ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
สนามสอบที่ ๑๒๑ โรงเรียนสาธิต มรภ.เลย
1. ประธานสนามสอบ
ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
๒. กรรมการกลาง
นายปฐมพงษ์ พรหมโคตร
๓. กรรมการคุมสอบ (๓ ห้องสอบปกติ)
๓.1 นางสาวธิดาสวรรค์ พรหมดี
๓.2 นางละออง ผงบุญตา
๓.๓ นางวรรษรวี แสงชมภู
๓.๔ นางสาวอนินทิกา อินทรา
๓.๕ นางอัมพร ศรีบุรินทร์
๓.๖ นางสาวศิริรัตน์ สินธุเขตต์
๔. นักการภารโรง
๔.๑ นางสายใจ ใสสุ่ย
๔.๒ นางลัดดาวรรณ ยศสุนักการ

ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียนสาธิต มรภ.เลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย
ครูโรงเรียนเมืองเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๓
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๓

นักการภารโรง เรียน โรงเรียน สาธิต มรภ.เลย
นักการภารโรง เรียน โรงเรียน สาธิต มรภ.เลย

กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
สนามสอบที่ ๙ โรงเรียนอนุบาลเลย
๑. ประธานสนามสอบ
นายณสรวง ก้อนวิมล
๒. รองประธานสนามสอบ
๒.๑ นายปนิก สิทธิ
๒.๒ นายชาตรี กินรี
๒.๓ นายพรหมพิทักษ์ ศรีชัย
๒.๔ นายชัชพงศ์ สายนวล
๓. กรรมการกลาง
๓.๑ นางสาวณัฐวิภา สาลาสุตา
๓.๒ นางสาวบุษรา พักกระโทก
๓.๓ นางสาวศรัญญา นามมนุษย์ศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย

๕
๔. กรรมการคุมสอบ (๑๒ ห้องสอบ ๑๑ ห้องสอบปกติ ๑ ห้องสอบพิเศษ)
๔.๑ นายวิศรุต วังคาม
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโตก
๔.๒ นางสาวสุนิษา กองทอง
ครูโรงเรียนบ้านห้วยโตก
๔.๓ นางสาวพลอยไพลิน ป้องเศร้า ครูโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลา
๔.๔ นางสมพร รามศิริ
ครูโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลา
๔.๕ นางสุกัญญา มีด้วง
ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
๔.๖ นางสาวหทัยรัตน์ ชัยชนะ
ครูโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
๔.๗ นางกณิศนันท์ ชมเชย
ครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
๔.๘ นางสถาพร ศรีสุธรรม
ครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
๔.๙ นางสุภาภรณ์ สารวงษ์
ครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
๔.๑๐ นายธวัช สงนอก
ครูโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
๔.๑๑ นายอานนท์ ไชยมานันต์
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๒ นายโชคชัย สอนสุภาพ
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๓ นายธวัชชัย บุตรโคษา
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๔ นางเมทินี แก้วไชยะ
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๕ นางสาวจีรพรรณ มีศิลป์
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๖ นางสาวธนัญญา คตธมาตย์
ครูโรงเรียนบ้านนาโป่ง
๔.๑๗ นายบันเทิง สมหมาย
ครูโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
๔.๑๘ นายทีปกร โพธิ์จันทร์
ครูโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
๔.๑๙ นางสาวกองแก้ว ราชพัฒน์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๔.๒๐ นางวริศรา ทันหา
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๔.๒๑ นางสาววรรณภา อุ่นผาง
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๔.๒๒ นายจักรพงษ์ มณีรัตน์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๔.๒๓ นายอุทิศ พิมที
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๔.๒๔ นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ครูโรงเรียนเมืองเลย
๕. นักการภารโรง
๕.๑ นายพิสิทธิ์ มีตราสิทธิ์
ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนอนุบาลเลย
๕.๒ นายสมหมาย ยศสุภาพ
ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนอนุบาลเลย
สนามสอบที่ ๑๐ โรงเรียนบ้านนาโป่ง
๑. ประธานสนามสอบ
นายพัชวิชญ์ โฮงยากุล
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบปกติ)
๒.๑ นายนัฐกิจ ชื่นชม
๒.๒ นางพนิดา ฐานขันแก้ว

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๓
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๓
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๔
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๔
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๕
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๕
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๖
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๖
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๗
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๗
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๘
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๘
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๙
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๙
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑๐
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑๐
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑๑
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโป่ง
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑, ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑, ๒

๖

สนามสอบที่ ๑๑ โรงเรียนบ้านติวน้อย
๑. ประธานสนามสอบ
นายเล็ก กันทะวงศ์
๒. กรรมการคุมสอบ (๑ ห้องสอบปกติ )
๒.๑ นายอภิชาติ ศรีสุจารย์
๒.๒ นางสาวประมล สอนสุภาพ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านติ้วน้อย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑

สนามสอบที่ ๑๒ โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
๑. ประธานสนามสอบ
นายมนัสโชค นาราศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นายเกียรติภัทร์ คาตื้อ
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๒.๒ นายวิทยา โพลา
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
สนามสอบที่ ๑๓ โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
๑. ประธานสนามสอบ
นายสุบรรณ ธรรมกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางสาวศรัญญา ทองปั้น
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย
๒.๒ นางคาพร ก้านขุนทด
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑

สนามสอบที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน, โรงเรียนบ้านห้วยโตก
๑. ประธานสนามสอบ
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
๒ รองประธานกรรมการ
นายนิรุจน์ พักกระโทก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก
๒. กรรมการคุมสอบ (๑ ห้องสอบปกติ )
๒.๑ นายสิริพงษ์ ลือหาร
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๒ นายณัฐพงษ์ สอนสุภาพ
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
สนามสอบที่ ๑๕ โรงเรียนบ้านไร่ทาม
๑. ประธานสนามสอบ
นายวิชาญ ชุมพล
๒. กรรมการคุมสอบ (๑ ห้องสอบปกติ)
๒.๑ นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์
๒.๒ นางสาวราไพ เสาว์ทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไร่ทาม
ครูโรงเรียนอนุบาลเลย
ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลเลย

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑

๗
กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย
สนามสอบที่ ๑๖ โรงเรียนบ้านก้างปลา
๑. ประธานสนามสอบ
นายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านก้างปลา
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางสาวณิชชา บุตรดีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านน้าภู
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๒.๒ นางชลธิชา วัฒนราช
ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๓. นักการภารโรง
นายอภิรมย์ ไชยชิน
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านก้างปลา
สนามสอบที่ ๑๗ โรงเรียนบ้านน้าภู
๑. ประธานสนามสอบ
นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าภู
๒. กรรมการคุมสอบ (๓ ห้องสอบ ห้องปกติ ๒ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางมลธิยา วิลัยรัตน์
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๒ นางสาวพัชราพร มุงคุณแสน
ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๓ นางวิยะดา อุทาทิศ
ครูโรงเรียนบ้านนาโคก
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
๒.๔ นางสาววราภรณ์ ยศพิมพ์
ครูโรงเรียนบ้านปากหมาก กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
๓. นักการภารโรง
นายวิเศษ สิทธิโกมล
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้าภู
สนามสอบที่ ๑๘ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ, โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
๑. ประธานสนามสอบ
นายถนอม กุลจณีย์
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางสุจินต์ ชมภูพื้น
ครูโรงเรียนบ้านนาโคก
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๒.๒ นางศิริรัตน์ ดาวงษา
ครูโรงเรียนบ้านน้าภู
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๓. นักการภารโรง
นายสมภาร ชัชวาลย์
นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
สนามสอบที่ ๑๙ โรงเรียนบ้านนาโคก, โรงเรียนบ้านโป่งท่าวังแคน, โรงเรียนบ้านปากหมาก
๑. ประธานสนามสอบ
นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโคก
๒. รองประธานสนามสอบ
๒.๑ นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก
๒.๒ นายโกวิทย์ พรหมหาราช
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน
๓. กรรมการคุมสอบ (๓ ห้องสอบ ห้องปกติ ๒ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
นางนฤมล บารุงเชื้อ
ครูโรงเรียนบ้านน้าภู
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๓.๒ นางสาวคามาย บุญสนอง
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑

๘
๓.๓ นางพักตร์วิภา อุ่นผาง
๓.๔ นางสาวณัฐสินี อาษานอก
๓.๕ นางบุบผา ครองสถาน
๓.๖ นางสาววิลาสินี ทนุราช
๔. นักการภารโรง
นายบุญศรี จันทะคาแพง

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ครูโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
ครูโรงเรียนบ้านน้าภู

กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ

นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาโคก

สนามสอบที่ ๒๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย
๑. ประธานสนามสอบ
นายโยธิน จันทร์สว่าง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะนาว
๒. กรรมการคุมสอบ (๒ ห้องสอบ ห้องปกติ ๑ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางมนธิรา สุวรรณสิงห์
ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๒.๒ นางนันท์นรินทร์ ศรีบุรินทร์
ครูโรงเรียนบ้านน้าภู
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
๓. นักการภารโรง
นายสันติ พุทธวงศ์
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหัวฝาย
กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม
สนามสอบที่ ๒๑ โรงเรียนบ้านกกดู่
1. ประธานสนามสอบ
นาย สวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกดู่
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางสาวลัดดาวัลย์ สาเริงกิจ
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.2 นางธัญญลักษณ์ วงษ์คาจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านห้วยทราย กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายเฉลียว นาคผู้
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกกดู่
สนามสอบที่ ๒๒ โรงเรียนบ้านนาแขม
1. ประธานสนามสอบ
นาย กิติศักดิ์ เสนานุช
2. กรรมการคุมสอบ (ห้องปกติ 1 ห้อง)
2.1 นายนพดล ศรีสว่าง
2.2 นายอรุณ ไตรโยธี
3. นักการภารโรง
นาย ไกรวัลย์ โกษารักษ์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาแขม
ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาแขม

กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1

๙
สนามสอบที่ ๒๓ โรงเรียนบ้านโป่ง
1. ประธานสนามสอบ
นาย ปรัชญ์ ทองวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.๑ นางสาวกัญญรัตน์ นาใจแก้ว
ครูโรงเรียนบ้านนาแขม กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.๒ นางสาวภาวินี กัณเรศ
ครูโรงเรียนบ้านนาแขม กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ 1 และห้องสอบพิเศษ
สนามสอบที่ ๒๔ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
1. ประธานสนามสอบ
นาย ประสิทธิ์ ศรียากุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางสาวนิตยา นันทะผา
ครูโรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.๒ นางสาววิชชุดา พั้วสุข
ครูโรงเรียนบ้านกาพี้
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องสอบพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายประสาน มะโนศรี
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
สนามสอบที่ ๒๕ โรงเรียนบ้านก้าพี, โรงเรียนบ้านไผ่โทน
1. ประธานสนามสอบ
นาย ไกรยุทธ พั้วสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกาพี้
๒. รองประธานสนามสอบ
นายณฐกร ผิวพันธมิตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่โทน
๓. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
๓.1 นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์
ครูโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
๓.๒ นางสาวพัชริดา วังคาม
ครูโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องสอบพิเศษ
๔. นักการภารโรง
นายพิทักษ์ ขันทะคีรี
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกาพี้
สนามสอบที่ ๒๖ โรงเรียนบ้านวังยาว
1. ประธานสนามสอบ
นาย วรรัตน์ บุตรธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางศรีอัมไพร ทองยา
ครูโรงเรียนบ้านกกดู่
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.๒ นางวิลาสินี ศักดา
ครูโรงเรียนบ้านโป่ง
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องสอบพิเศษ
3. นักการภารโรง
นางตุ จันทะมา
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านวังยาว

๑๐
สนามสอบที่ ๒๗ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
1. ประธานสนามสอบ
นายสมัย วันนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางไกรวรรณ นุทธบัตร
ครูโรงเรียนบ้านโป่ง
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องสอบพิเศษ
2.๒ นายอภิสิทธิ์ ธรรมภิบาล
พนักงานราชการโรงเรียน กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องสอบพิเศษ
บ้านวังยาว
3. นักการภารโรง
นายเพ็ญ สุพรมอินทร์
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยทราย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินด้าน้าสวย
สนามสอบที่ ๒๘ โรงเรียนบ้านนาดินด้า
1. ประธานสนามสอบ
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาดินดา
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางสาวสุธาสินี โคตรชนะ
ครูโรงเรียนบ้านสูบ
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1 และห้องพิเศษ
2.๒ นางพัทธวรรณ หามณี
ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายสายทอง ไชคินี
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาดินดา
สนามสอบที่ ๒๙ โรงเรียนบ้านเพียซ้าพุวิทยา
1. ประธานสนามสอบ
นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางทองอินทร์ พลแจ้ง
ครูโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
กรรมการคุมสอบห้องที่ 1
2.๒ นายสังหาร ระนาจ
ครูโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๓ นางสาววิจิตร แก้วดวงดี
ครูโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ
๒.๔ นางทัศนีย์ สุวรรณเกษี
ครูโรงเรียนบ้านสูบ
กรรมการคุมสอบห้องพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายทองคา แสนคุณท้าว
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
สนามสอบที่ ๓๐ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
๑. ประธานสนามสอบ
นายสุปชัย วิริยศรีสุวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
๒. กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๓ ห้องสอบ ห้องปกติ ๒ ห้อง ห้องพิเศษ ๑ ห้อง)
๒.๑ นางวรัญญา แสนเมือง
ครูโรงเรียนบ้านนาดินดา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๒ นางสาวปิยาพร วรรณไชย
ครูโรงเรียนบ้านหนองผา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๓ นางสาวลภัสร์ลดา พรมสอน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ
๒.๔ นางสาวพัชรี จันทร์ศรี
ครูโรงเรียนบ้านหนองผา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๒ และห้องพิเศษ

๑๑
สนามสอบที่ ๓๑ โรงเรียนบ้านหนองผ้า
1. ประธานสนามสอบ
นายธงชัย เหง้าวิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองผา
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบ ห้องปกติ 1 ห้อง ห้องพิเศษ 1 ห้อง)
2.1 นางสาวเบญจมาศ พลเรือง
ครูโรงเรียนบ้านนาดินดา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
2.๒ นางสาวสุชาวดี ศรีโกศล
ครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ และห้องพิเศษ
3. นักการภารโรง
นายวิชัย วิทูล
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบ้านหนองผา
สนามสอบที่ ๓๒ โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
1. ประธานสนามสอบ
นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์สุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
2. กรรมการคุมสอบ (2 ห้องสอบปกติ )
2.1 นางกรรณิกา มุ่งต่อม
ครูโรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
2.3 นางจริยา สีสมพาน
ครูโรงเรียนบ้านสูบ
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
3. นักการภารโรง
นายธนิศร ไขทามา
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
สนามสอบที่ ๓๓ โรงเรียนบ้านสูบ
๑. ประธานสนามสอบ
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสูบ
๒. กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๒ ห้องสอบปกติ )
๒.๑ นางสาวสุทารา คุ้มครอง
ครูโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ , ๒
๒.๒ นางสาวจิราพร นามวงค์
ครูโรงเรียนบ้านเพียซาพุวิทยา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑ , ๒
๓. นักการภารโรง
นายซุน ศรีกุล
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสูบ
สนามสอบที่ ๓๔ โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
๑. ประธานสนามสอบ
นายสุชาติ คาบุยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ
๒. กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน (๑ ห้องสอบปกติ )
๒.๑ นางบรรจง สมานฉันท์
ครูโรงเรียนบ้านสูบ
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๒ นายวุฒิพงษ์ ฝั้นสิม
ครูโรงเรียนบ้านหนองดอกบัว
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๓. นักการภารโรง
นายประดิษฐ์ โสภาพุฒ
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ

๑๒
สนามสอบที่ ๓๕ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๑. ประธานสนามสอบ
นายกริชพรหม ประสาน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
๒. กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน (ห้องปกติ ๑ ห้อง)
๒.๑ นายนทีธร เหล่าโสด
ครูโรงเรียนบ้านนาดินดา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๒.๒ นางอานงค์ ชัยชนะ
ครูโรงเรียนบ้านหนองผา
กรรมการคุมสอบห้องที่ ๑
๓. นักการภารโรง
นายเจริญ เสียงเย็น
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
ภารกิจของสนามสอบ
ภารกิจสนามสอบมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการสอบ ระหว่างการสอบ และหลัง
การสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ก่อนการสอน
๑.๑ ประสานงานกับศูนย์สอบ และดาเนินการตามคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด
๑.๒ เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในช่วงของสถานที่สอบ ติดประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
และสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ
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 เพื่อให้ศูนย์สอบได้เพิ่มข้อมูลเข้า
สอบในระบบ NT Access
๑.๖ รับข้อสอบและกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบในเช้าวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. ระหว่างการสอบ
๒.๑ คัดกรองตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือน้ายาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกครั้งก่อนเข้าสอบสอบหรือห้องสอบ
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

๑๓
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 สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่อง
ต่อหน้าที่หรือประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและรายงานให้ศูนย์สอบทราบ
๑.๙ ตรวจสอบการบรรจุซองกระดาษคาตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุม
สอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ
๑.๑๐ สรุปผลการดาเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ ได้แก่
ซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) ซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) และซองเอกสาร
ธุรการประจาสนามสอบ เพื่อนาส่งศูนย์สอบต่อไป
๒. กรรมการกลาง มีหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบและดาเนินการตาม
คู่มือการจัดสอบฯ 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

๑๔
๒.๕ หลังเสร็จสิ้นการสอบ ทาหน้าที่ในการตรวจนับจานวนแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบ
ทั้งแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุในแบบ สพฐ.๒ และแบบ สพฐ.๓
๒.๖ เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ให้นากระดาษคาตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส่ในซอง
กระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) จาแนกซองละ ๑ วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทางการดาเนินการดังนี้ไปนี้
กรณีที่ ๑ การตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอยที่สนามสอบ เมื่อสนามสอบ
ตรวจและบันทึกคะแนนแล้ว ให้ปิดผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)
กรณีที่ ๒ การตรวจกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบที่กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์สอบ
สนามสอบไม่ต้องปิดผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒)
๒.๗ บรรจุซองกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ (Package ๒) และกระดาษคาตอบแบบเขียน
ตอบ บรรจุรวมกันไว้ในซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) ในวิชานั้น ๆ แล้วให้ประธานสนามสอบ
เป็นผู้ปิดผนึกซองกระดาษคาตอบแบบเขียนตอบ (Package ๓) พร้อมลงลายมือชื่อบนรอยปิดฝึกซองให้เรียบร้อย
ก่อนนาส่งศูนย์สอบ
๒.๘ ตรวจรับ นับจานวนแบบทดสอบของแต่ละห้อง และแต่ละวิชาให้ครบถ้วนมอบให้ประธาน
สนามสอบเก็บรักษาในที่ปลอดภัย ก่อนนาไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาที่ร่วมสอบ หลังจากการสอบเสร็จสิ้น
๒.๙ รวบรวมเอกสารธุรการประจาสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT๒ แบบ สพฐ.๒ แบบ สพฐ.๕
แบบสพฐ.๖ และแบบสพฐ.๓ (กรณีมีเด็ก Walk in) ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพื่อนาส่งศูนย์สอบต่อไป
๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ประธานสนามสอบมอบหมาย
๓. กรรมการควบคุมการสอบ
๓.๑ กากับการดาเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณ
ใกล้เคียงให้มีความโปร่งใสและยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามคู่มือการการประเมินฯ อย่าง
เคร่งครัด
๓.๒ ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) การดาเนินการคุมสอบ ขอให้ยึดตามแนวปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน
๓.๓ ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทาการทุจริตในระหว่างการสอบ
๓.๔ รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น
๓.๕ ห้ามบุคคล ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ากับการคุมสอบเข้าในห้องสอบ
๓.๖ รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่น ดูหรือถ่ายรูป
แบบทดสอบเพื่อเผยแพร่
๓.๗ ตรวจสอบชื่อ – สกุลนักเรียนให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ
๓.๘ ตรวจนับกระดาษคาตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓.๙ ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการระบายที่ส่วนหัวของกระดาษคาตอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(เฉพาะกรณีเด็กเข้าสอบกรณีพิเศษ)
๓.๑๐ บรรจุกระดาษคาตอบใส่ซอง แล้วนาส่งที่ประธานสนามสอบ โดยดาเนินการแยกเป็น ๒
ส่วน ดังนี้

๑๕
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 ก่อนดาเนินการสอบและจัดเตรียม
สถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย
๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ
ให้คณะกรรมการระดับสนามสอบทุกคน ได้รับการแต่ตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

