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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต ๑ 

ที ่    764  / ๒๕๕9 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) 

                     ช่วงช้ันที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ระดับสนำมสอบ  ปีกำรศึกษำ  2559 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยคณะอนุกรรมการด าเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีการศึกษา ๒๕๕9  ให้ด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกโรงเรียนและทุกสังกัด ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผล
การจัดการศึกษา  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่  ๓ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ปีการศึกษา 2559  ระดับสนามสอบโรงเรียนในสังกัดศูนย์
สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  ๑) นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผู้อ านวยการ สพป. แพร่  เขต  ๑      ประธานกรรมการ 
  ๒) นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ        รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่  เขต ๑          รองประธาน ฯ 
  ๓) นายอภิรักษ์  อ่ิมจิตอนุสรณ์      รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑            กรรมการ 
  ๔) นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว          รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑            กรรมการ 
  ๕) นายสุกิจ  ยาพรม   รองผู้อ านวยการสพป. แพร่ เขต ๑         กรรมการ 
  ๖) นายกนก  อยู่สิงห์   รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๗) นายสมศักดิ์  อภัยกาวี             รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๘) นางศุภมาส  สินมณี   รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๙) นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ              กรรมการ 
  ๑๐) นางปนัดดา  อุทัศน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
  ๑1) นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล                 กรรมการ 
  ๑2) นายเสน่ห์  ศรีเทพ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ    กรรมการ 
  ๑3) นางสาวดรุณี  ทิพยรักษ์         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
            ๑4) นางสาวกิ่งกาญจน ์ มังกรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กรรมการ 
     ๑5) นางสาวพยอม แสนปัญญา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
  16) นางกันยารัตน์  เกยงค์       นักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ      หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ  
 
    มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกและดูแลการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



๒ 
 
          ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ช่วงช้ันที่ ๓  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
๓ ระดับสนำมสอบ 
            ๒.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยำ  
   ๒.๑.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
           1) นางสาวรัชนี  ตระกูลเง็ก        ผอ.ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา               กรรมการและเลขานุการ 
      2) นายสุทนต์  ศุภนาม            รอง ผอ.โรงเรียนพุทธโกศัย                      กรรมการ 
  

       ๒.๑.๒  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   ประกอบด้วย 
   ๑) นายสมบูรณ์     จงรักษ ์              ผอ.โรงเรียนบ้านแมห่ล่าย    หัวหน้าสนามสอบ 
   ๒) นายนิติพันธ์     เพ็ชรหาญ   ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  กรรมการ 
   ๓) นางกรรณิกา    ตันติเพชราวรรณ          ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

        ๒.๑.๓  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
      ๑) นางสาวสายฝน  เสารแ์ดน         นักการภารโรง  กรรมการ 
      ๒) นางสาวทิพย์ธัญญา   อนุกูล นักการภารโรง  กรรมการ 
 

         ๒.๑.๔  กรรมกำร รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ   
      ๑.  นายสมศักดิ์  เทียนขาว   ครูโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา  กรรมการ   
   
                ๒.๑.๕ ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1) นายอภิรักษ์  อ่ิมจิตอนุสรณ์      รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต ๑  กรรมการ 
   2) นางขวัญเรือน ยะกระจาย    นักวิเคราะห์นโยบายแผน  กรรมการ 
 
         ๒.๑.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นายสง่า   ศรีจันทร์ดี คร ูคศ.1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางสาวพรทิพย์   บ่อค า ครูสังกัด สช. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 

2 นายไอยเรศ    ถิ่นสุข คร ูคศ.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางวิไลพร   มูลผึ้ง ครูสังกัด สช. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 

3 นางสาวสุวิภา   แก้วมา คร ูคศ.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นายจิรายุทธิ์   บุญจี้ ครูสังกัด สช. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 

4 นายวิทยาวัชร   ใจอ้าย คร ูคศ.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางสาวเบญจมาศ  หงษ์ห้า คร ู โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 
5 นางกชพร   ทองประไพ คร ูคศ.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางสมหมาย  อนุกูล คร ูคศ.2 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 

6 นายปัญญา  ตั้งไชยวัฒนานุกุล คร ูคศ.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางพรพันธุ์  จันทสาร คร ูคศ.2 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 

    



๓ 
 

7 นางสาวประทุม   แก่นแก้ว คร ูคศ.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นางอ านวย   สุวรรณสารารักษ ์ ครู คศ.3 บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) 

8 นางสาวธัญวดี   ลือราช คร ูคศ.2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 

 นายประเชิญ  ท่วงที คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 

9 นางวรุณพันธ์   ดาวดาษ คร ูคศ.3 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 

 นางศิริลักษณ์   ปวงจันทร์ คร ูคศ.3 บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) 

 
            ๒.2 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ แพร่ 
   ๒.2.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
           1) นางสาวรัชนี  ตระกูลเง็ก                    ผอ.ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา           กรรมการและเลขานุการ 
   2) นางจีราพร  วุฒิการณ์            ผอ.โรงเรียนเจริญราษฎร์  กรรมการ 
   3) นายพีรวิชญ์  ศิริปัญญาแสง          ผอ.โรงเรียนวัดกาญจนาราม  กรรมการ 
   4) นายดิเรก  ฉันทา           ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  กรรมการ 
   5) นายสมบูรณ์  จงรักษ์            ผอ.โรงเรียนบ้านแม่หล่าย  กรรมการ 
   6) นายทวี มะทะ             ผอ.โรงเรียนบ้านสุพรรณ  กรรมการ 
  

       ๒.2.๒  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   ประกอบด้วย 
   ๑) นางสาวรัชนี  ตระกูลเง็ก               ผอ.โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา    หัวหน้าสนามสอบ 
       ๒) นายปรีดา   ภูมิโพธิ์ตาก    รอง.ผอ.ร.ร เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ กรรมการ 
 

        ๒.2.๓  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
      ๑) นายพูนสวัสดิ์   มาตรักษ์         นักการภารโรง  กรรมการ 
 

         ๒.2.๔  กรรมกำร รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ   
      ๑) นายดิเรก  ฉันทา           ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง  กรรมการ 
   
                ๒.2.๕ ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
    1) นางปนัดดา  อุทัศน์         ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
    2) นางภัทราวรรณ  ห้วยเสน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป.แพร่ เขต 1  กรรมการ 
 
         ๒.๑.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสาววันวิสา    ประมูลสิน ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางค าผิว  ขุนเงิน คร ูคศ.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บา้นไผ่ยอ้ย 

2 นางเกษรินทร์    อินทสุต ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางสาวณัฐชนัน  หมื่นโฮ้ง คร ูคศ.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บา้นไผ่ยอ้ย 

3 นายมงคล   สร้อยสาย ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นายทักษิณ  เวียงยา คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 



๔ 
 

4 นางสาวกาญจนา    กองศรี ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางสาวสุรีย์วัล  มะโนโฮ้ง  คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 

5 นางชัญญา    คลังภักด ี ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางสุภาพ    ทางกลาง คร ู โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 
6 นางฐานิตตา    มั่นเหมาะ ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางสาวนงคราญ  แก้วโลลา คร ู โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา 
 
            ๒.3 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๕ 
   ๒.3.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
   ๑) นายเฉลิมชาติ ช านาญณรงค์   ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ประธานกรรมการ 
   2) นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธุ์       ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว     กรรมการ 
       3)  นายวิทูรย์    สินธวุงศ์ ผอ.ร.ร บ้านอ้อยวิทยาคาร     กรรมการ               
       4)  นายฉลอง    จันพล                รักษาการ ผอ.ร.ร บ้านห้วยฮ่อม    กรรมการ               
       5)  ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.ร.ร บ้านแม่ยางตาล        กรรมการและเลขานุการ 
  

       ๒.3.๒  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   ประกอบด้วย 
   ๑) นายกองธรรม  นวเลิศเมธี               ผอ.โรงเรียนพัฒนาฯ     หัวหน้าสนามสอบ 
   ๒) นางไพวรรณ  ทิพย์โพธิ์    รอง ผอ ร.ร.ราชประชาฯ     กรรมการ 
   3) นางมิ่งขวัญ  สุกใส    ครู คศ.2 รร.ราชประชาฯ  กรรมการ 
   
        ๒.3.๓  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
      ๑) นางสาวสมควร  ม้าเพ็ง         นักการภารโรง  กรรมการ 
 

         ๒.3.๔  กรรมกำร รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ   
      ๑) นางญาณิศา  มิตรเอม    ครู คศ.2 รร.ราชประชาฯ  กรรมการ 
   
                ๒.3.๕ ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
                 1) นางทองสุข  สุคันธะมาลา   ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑  กรรมการ 
   2) นางสุนีย์  ปงลังกา             เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ 
 
         ๒.๑.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางเสงี่ยม  หอมดอก คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 

 นายธราพงศ์  พุฒิพุทธ คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎรร์ังสรรค์) 

2 นายศาสตรา  บ่อค า คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 

 นางวันดี   ค าแสน คร ูคศ.3 แม่ค ามีต าหนัก 
3 นางสาวภัทรสุดา  ธงชัย คร ูคศ.1 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 
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 นายวิสุทธิ์    พิทยากิต คร ูคศ.3 แม่ค ามีต าหนัก 
4 นางกนกวรรณ  เดือนดาว คร ูคศ.2 บ้านแม่แรม 

 นายกิตติฤกษ์  ชัยนันท์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 

5 นางชนิษฐ์ชา  นาต๊ะ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 

 นางกรวิกา  เขื่อนเก้า คร ูคศ.2 บ้านแม่แรม 

6 นายสมยศ  ปินะสุ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 

 นายสุธี  พาทีทิน คร ูคศ.2 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 

 
  ๒.4  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก 
   ๒.4.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   1) นายบุญมา      ศรีระวัตร ผอ.ร.ร โรงเรียนบ้านไผ่โทน ประธานกรรมการ  
   2) นางนิสากร      ศรียงค์ ผอ.ร.ร บ้านแม่แรม   กรรมการ 
   3) นายประดิษฐ์    ถิ่นแสน รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง   กรรมการ 
 
     ๒.4.2  หัวหน้ำสนำมสอบและคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
   1) นายมงคล  พรมปาน        ผอ.ร.ร. บ้านแม่ทราย หัวหน้าสนามสอบ  
   2) นางสาวจินดา บุญคุ้ม ครู ร.ร. บ้านห้วยโรงนอก    กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๒.4.3 นักกำรสนำมสอบ  
         1)  นายสมบูรณ์ วิเชียรกันทา พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กรรมการ 
 
   ๒.4.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1)  นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1    กรรมการ 
 
       ๒.4.5 กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
   1)  นายบุญมา      ศรีระวัตร ผอ.ร.ร โรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการ 
 
        ๒.4.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสาวจริญญา  หมดมลทิน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 

 นายเป็ล  แหวนทอง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 

2 นางจินดา  ภมรคนธ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 

 นายทักษิณ  เวียงยา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 
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          ๒.5  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนป่ำแดง(รัฐรำษฎร์รังสรรค์) 
               ๒.5.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
       .        1)  นางนิลลาวัณย์  เรืองรองสมบัติ      ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง       ประธานกรรมการ 
    2) นายถวิล  โสภารัตน์                     ผอ.ร.ร.บ้านป่าเลา                 กรรมการ 
   3) ส.ต.ต.ส าราญ  เพ่ืองฟู ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านหนุนเหนือ กรรมการ 
    4) นายนพดล  สิทธิวงษ์  รักษาการผอ.ร.ร.บ้านนาหลวง   กรรมการ 
    5) นางสุพินธ์  ฟุ่มเฟือย                      รองผอ.ร.ร บ้านป่าแดงรัฐราษฎร์ฯ   กรรมการ 
 
        ๒.5.2   หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 

 1) นายบรรหาร  อนันชัย           ผู้อ านวยการ รร.ชุมชนบ้านกลาง          หวัหน้าสนามสอบ  
    2) นางสุพินธ์  ฟุ่มเฟือย            รองผอ.ร.ร บ้านป่าแดงรัฐราษฎร์ฯ             กรรมการ 
    
        ๒.5.3  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  
                1) นายสุบิน  ถิน่อ่วน นักการภารโรง กรรมการ   
                         
             ๒.5.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
    1) นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์    ผอ.กลุ่มเอกชน สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
 
         ๒.5.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
    1) นายเมธี  เมฆสิงห์   ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31        กรรมการ 
 
               ๒.5.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางลัดดาวัณย์  สวัยษร คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง) 

 นายวสันต์  ยาพรม คร ูคศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 

2 นางฉันทนา   โลกค าลือ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง) 

 นายทศพร  จันแดง คร ูคศ.1 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 

 
         ๒.6  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนพัฒนำประชำอุปถัมภ์ 
               ๒.6.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
       .        1) นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์               ผอ.โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์   ประธานกรรมการ 
   2) นายธนวัฒน์  ค าลือ ผอ.ร.ร. บ้านวังฟ่อน กรรมการ 
   3) นายผดุงสินธุ์  ศรีใจอินทร์    ผอ.ร.ร. แม่ค ามีต าหนัก กรรมการ 
 
        ๒.6.2   หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
       .        1) นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์      ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์25  หัวหน้าสนามสอบ  
    2) นายผดุง  บุญชุม             ครู ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์             กรรมการ 
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        ๒.6.3  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  
                1) นายศรีไพร  ใจประเเชียง นักการภารโรง กรรมการ   
                         
             ๒.6.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1)  นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1    กรรมการ 
 
         ๒.6.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
    1) นายจ ารัส  ค าวิชัย   ครู ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์             กรรมการ 
 
               ๒.5.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสายฝน  โตยิ่ง คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 

 นายสิงห์ทอง  วีระค า คร ูคศ.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

2 นายวรชวน  วันราชัย คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 

 นางลาแพน  หล้าค ามี คร ูคศ.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

3 นางนภาภรณ์  วงค์อ๊อด คร ูคศ.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

 น.ส.วราภรณ์  ทะนันไชย พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

 
 
            ๒.7 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนสำธิตเทศบำลบ้ำนเชตวัน 
   ๒.7.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
   ๑) นายสมนึก  เกียรติการัณต์            ผอ.โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน ประธานกรรมการ 
   2) นางศรีสุพรรณ   จันทนสมิต   รอง ผอ ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน     กรรมการ 
  

       ๒.7.๒  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   ประกอบด้วย 
   ๑) นายสถาพร  มังกร               ผอ.โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์   หัวหน้าสนามสอบ 
   ๒) นางศรีสุพรรณ   จันทนสมิต   รอง ผอ ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน     กรรมการ 
   3) นางกาญจนา   วังมณี    ครู คศ.3 รร.สาธติเทศบาลบ้านเชตวัน กรรมการ 
   
        ๒.7.๓  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
      ๑) นายยิ่งศักดิ์    จักวี          นักการภารโรง  กรรมการ 
 

         ๒.7.๔  กรรมกำร รับ-ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ   
      ๑) นายวัธนานันท์  ขจรกิตติวิเชียร        ครู คศ.3 รร.สาธติเทศบาลบ้านเชตวัน กรรมการ 
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                ๒.7.๕ ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1) นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย          ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1   กรรมการ 
 
         ๒.7.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นายชิษณุ     สมบูรณ์ ครูสังกัด สช. เทพพิทักษ์วิทยา 

 นางสาวทิพย์พาพร  จันใจวงค ์ ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

2 น.ส.อัมธิกา  หลวงติ๊บ ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

 นางสุนทรี  ค าสาเลา ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

3 น.ส.ชาลิณ ี ศรีพาน ครู คศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕  

 นาวสาวสาวิตร ี ธิอินโต ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

4 นางสาวรุจิรัตน์  เลือดนักรบ ครู คศ.1 พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
 นางภัณฑิรา  เสฎฐอ าไพ ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

5 นายอัษฎายุทธ  ศักดิ์สิทธิ์ ครู คศ.2 พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
 นางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 

 
๓. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบโรงเรียน มีหน้ำที่ 
 ๓. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบโรงเรียน มีหน้ำที่ 
  3.1 กรรมกำรอ ำนวยกำรสนำมสอบ มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวกและดูแลการด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2560 ใน
สนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.2 คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   มีหน้ำทีจ่ัดห้องสอบ จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนตามห้องสอบ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบที่รับ ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ก่อนมอบให้กรรมการ 
คุมสอบ ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ที่รับคืนจากกรรมการคุมสอบ  รวบรวม ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของจ านวนข้อสอบ และกระดาษค าตอบที่ใช้แล้ว จัดส่งกระดาษค าตอบ พร้อมแบบลงชื่อเข้าสอบของนักเรียน 
และสรุปจ านวนนักเรียนเข้าสอบ / ขาดสอบ ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนแบบทดสอบเมื่อตรวจสอบครบตามจ านวน
และมอบให้คณะกรรมการจัดเก็บรักษาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาจัดเก็บ ทั้งนี้ให้
จัดเก็บในลักษณะเอกสารลับของทางราชการ   
  ๓.3 คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ ยึดแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
สอบ ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – Net ) ส าหรับสนามสอบ / กรรมการคุมสอบ   
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้ก ากับการสอบ  พ.ศ.  2548  อีกท้ังเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงจากคณะกรรมการกลาง ณ สนามสอบ และ
หรือศูนย์สอบ ที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  และให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่  ในวันสอบ ณ สนามสอบตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  ๓.4 กรรมกำร รับ- ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ  มีหน้าที่รับซองแบบทดสอบพร้อมซอง
กระดาษค าตอบ  จากศูนย์สอบ  เพ่ือน าไปให้หัวหน้าสนามสอบของแต่ละสนามสอบ และรวบรวมกระดาษค าตอบ



๙ 
 
พร้อมแบบลงชื่อเข้าสอบของนักเรียน  แบบสรุปจ านวนนักเรียนเข้าสอบ / ขาดสอบ  บัญชีลงเวลาของคณะกรรมการ
ประจ าสนามสอบกลับคืนให้ครบถ้วน  และส่งมอบให้ศูนย์สอบเก็บรักษากระดาษค าตอบเพ่ือจัดส่งมอบให้สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับไปด าเนินการตรวจต่อไป โดยมารับข้อสอบในวันสอบวันต่อวัน 
เวลา 05.45 น.- 07.10 น. 
  ๓.5  ผู้สังเกตกำรสอบ ระดับศูนย์สอบ ประจ ำสนำมสอบ  มีหน้าที่ ก ากับการรับ – สง่แบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ ให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่ก าหนด ก ากับการตรวจนับกระดาษค าตอบ การบรรจุ
กระดาษค าตอบลงซองพร้อมทั้งการปิดผนึกซองกระดาษและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเอง นอกจากนี้
ให้จัดท ารายงานการจัดสอบให้ศูนย์สอบทราบ ตามรายงานการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการสอบประจ าสนามสอบ 
เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในวันที่  4-5 กุมภาพันธ์  2560 ของ
สนามสอบท่ีรับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกันความปลอดภัย ความโปร่งใส ยุติธรรม สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นของสาธารณชน  บุคคลที่เกี่ยวข้องและให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ 
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
 
       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของทางราชการต่อไป 
 

            ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่    22   ธันวาคม   พุทธศักราช   2559 
 
  สั่ง  ณ วันที่    22   ธันวาคม   พุทธศักราช  2559 
 
          

 

 


