
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 

วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

............................................................................. 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ผู้มาประชุม ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
2. คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ 
3. หัวหน้าสนามสอบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                            

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์สอบ 
3. นโยบายการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 

           - วัตถุประสงค์ของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 
           - มาตรการการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564             
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
      4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการรายงานการประชุม 
 ที่ประชุมรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      1. ผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
      2. ปัญหาการดำเนินการจัดสอบปีการศึกษาปีที่ผ่านมา 
      3. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลกเป็นศูนย์สอบ เพ่ือทำหน้าที่บริหารการจัดสอบตามเอกสารคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564                   
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริม           
การปกครองท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  
         1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดเอกชน 12 โรงเรียน
และโรงเรียนสังกัดท้องถิ่น 7 โรงเรียน 
 

 
 



- 2 - 
 

2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย เอกชน 5 โรงเรียน โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2 โรงเรียน 

 

4. การจัดสนามสอบ จำนวน 14 สนามสอบ ดังนี้ 
4.1 การจัดสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 10 แห่ง  ดังนี้ 

1) อนุบาลโรจนวิทย์ มีโรงเรียนเข้าสอบ 2 แห่ง จำนวน 424 คน จัดเป็น 17 ห้องสอบ 
    (1.อนุบาลโรจนวิทย์ 2.อนุบาลปาริมา พิษณุโลก)   
2) โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง มีโรงเรียนเข้าสอบ 2 แห่ง จำนวน 327 คน จัดเป็น 13 ห้องสอบ 
    (1.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 2.ธีรธาดา พิษณุโลก) 
3) เซนต์นิโกลาส มีโรงเรียนเข้าสอบ 3 แห่ง จำนวน 299 คน จัดเป็น 12 ห้องสอบ 
    (1.เซนต์นิโกลาส 2.สิ่นหมิน 3.ผดุงราษฎร์) 
4) จันทราพระกิตติคุณ มีโรงเรียนเข้าสอบ 2 แห่ง จำนวน 83 คน จัดเป็น 4 ห้องสอบ 
    (1.จันทราพระกิตติคุณ 2.ศึกษาวิทย์) 
5) ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 43 คน จัดเป็น 2 ห้องสอบ 
    (ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม) 
6) เอ.เจ.เนินมะปราง มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 48 คน จัดเป็น 2 ห้องสอบ 
    (เอ.เจ.เนินมะปราง) 
7) ธีรบัญชร มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 18 คน จัดเป็น 1 ห้องสอบ (ธีรบัญชร) 
8) เทศบาล 2(วัดคูหาสวรรค์) มีโรงเรียนเข้าสอบ 3 แห่ง จำนวน 192 คน จัดเป็น 8 ห้องสอบ 
    (1.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 2.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 3.เทศบาล 5 (วัดพันปี)) 
9) เทศบาล 3(วัดท่ามะปราง) มีโรงเรียนเข้าสอบ 3 แห่ง จำนวน 170 คน จัดเป็น 7 ห้องสอบ    
    (1.เทศบาล 3(วัดท่ามะปราง) 2.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 3.อนุบาลเทศบาลตำบล
บ้านคลอง  
10) เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จ ิ ้นตง) ม ีโรงเร ียนเข ้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 50 คน                   
จัดเป็น 2 ห้องสอบ (1.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)) 

 4.2 การจัดสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 6 แห่ง  ดังนี้ 
1) ผดุงราษฎร์ มีโรงเรียนเข้าสอบ 3 แห่ง จำนวน 292 คน จัดเป็น 12 ห้องสอบ 
    (1.ผดุงราษฎร์  2.ธีรธาดา พิษณุโลก 3.เซนต์นิโกลาส) 
2) ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 34 คน จัดเป็น 2 ห้องสอบ 
    (ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม) 
3) เอ.เจ.เนินมะปราง มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 47 คน จัดเป็น 2 ห้องสอบ 
    (เอ.เจ.เนินมะปราง) 
4) เทศบาล 4 (ช ุมชนว ัดธรรมจ ักร)  ม ี โรงเร ียนเข ้าสอบ 2 แห ่ง จำนวน 135 คน                               
จัดเป็น 6 ห้องสอบ (1.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 2.เทศบาล 5 (วัดพันปี)) 
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               5) กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีโรงเรียนเข้าสอบ 2 แห่ง จำนวน 67 คน จัดเป็น 4 ห้องสอบ 
   (1.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2.เทศบาล 5 (วัดพันปี)   

               6) บางกลางท่าวพิทยาคม มีโรงเรียนเข้าสอบ 1 แห่ง จำนวน 11 คน จัดเป็น 1 ห้องสอบ 
   (1.บางกลางท่าวพิทยาคม) 

      5. การจัดกรรมการฯ ระดับสนามสอบ (พิจารณาตามข้อกำหนดของ สทศ.และสภาพบริบทของโรงเรียน) 
- หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการกลาง  กรรมการคุมสอบ   และนักการภารโรง  

      6. การจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการกลาง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่พยาบาล ในวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2565 โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet และตัวแทนศูนย์สอบ ประชุม                    
ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
       7. บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ 

1) ตัวแทนศูนย์สอบ  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่รับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ จ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ 

2) กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ (ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ) 
                     ตรวจการปฏิบัติงาน ความเรียบร้อยของแต่ละสนามสอบ, รายงานการตรวจเยี่ยม 
                    เน้นย้ำ เรื่องการสรุปใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนของกรรมการฯ (O-NET8)                
ระดับสนามสอบ  ให้เขียนสรุปเงินค่าตอบแทน เป็นยอดรวมแต่ละวัน เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  
(สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา) 

3) กรรมการฯ ประจำศูนย์สอบ 
                    รับแบบทดสอบ-จัดแยก-เก็บรักษา-จ่ายให้กับตัวแทนศูนย์สอบ โดยรับแบบทดสอบและ
กระดาษคำตอบในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 , จัดเตรียมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ,                
รับกล่องกระดาษคำตอบ, ตรวจสอบเอกสารการจัดสอบ, หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งพร้อม
กล่องกระดาษคำตอบให้กับ สทศ. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565, ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินที่
เกี่ยวข้องกับ สทศ. สรุปรายงานการใช้จ่ายต่างๆ ตามปฏิทินของ สทศ.  
                4) หัวหน้าสนามสอบ 
     8. ประกาศผลสอบ ป.6 วันที่ 24 มีนาคม 2565 และ ม.3 วันที่ 25 มีนาคม 2565 
     9. ค่าตอบแทน และค่าพาหนะ  คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

การนัดหมายการปฏิบัติหน้าที่  เริ่มเวลา 05.30 น.  กลับไม่เกิน 1 ชม.โดยเดินทางจากสนามสอบ 
การเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน  จ่ายให้กับตัวแทนศูนย์สอบไปมอบให้กับหัวหน้า
สนามสอบในวันสอบ 
การตรวจเยี่ยม  ระดับชั้น ป.6 แบ่งเป็น 4 ชุด  ระดับชั้น ม.3 แบ่งเป็น 2 ชุด 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
     1. การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) จัดสอบชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน  
     2. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 
7 โรงเรียน  
     3. โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน หลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 
เลิกประชุมเวลา   14.30 น. 



สช. สถ. รวม สช. สถ. รวม สช. สถ. รวม
1 นักเรียนเข้าสอบ 1,242 412 1,654 373 221 594 1,615 633 2,248
2 สนามสอบ 7 3 10 3 3 6 10 6 16
3 โรงเรียนเข้าสอบ 12 7 19 5 4 9 12 9 21
4 สอบท้ัง 2 ระดับ 7

รร.ท่ีสอบ 2 ระดับ สช. 5   สถ.2
สช.
สถ. ท.4 ท.5

ท่ี ป.6 ม.3 ห้องสอบ

1 ป.6 83 4
2 ป.6/ม.3 48 47 2     2
3 ป.6 299 12
4 ม.3 292 12
5 ป.6 327 13
6 ป.6 424 17
7 ป.6/ม.3 43 34 2     2
8 ป.6 18 1
9 ป.6 50 2
10 ป.6 192 8
11 ป.6 170 7
12 ม.3 135 6
13 ม.3 11 1
14 ม.3 75 3
15
16
17
18
19
20
21

ข้อมูลโดย  งานวัดและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ศธจ.พิษณุโลก

   ป.6 สอบวันเสาร์ท่ี  12  กุมภาพันธ์  2565
   ม.3 สอบวันอาทิตย์ท่ี  13  กุมภาพันธ์  2565

จ านวน

รวม

ธีรธาดา พิษณุโลก

เทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จ้ินตง)
เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)

สนามสอบ

รายการ

ผร.   เซนต์  ธีรธาดา  ญาณ   เอ.เจ.

โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง

ม.3

จันทราพระกิตติคุณ
เอ.เจ.เนินมะปราง
เซนต์นิโกลาส
ผดุงราษฎร์

เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)

อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านคลอง
บางกลางท่าวพิทยาคม
กีฬา อบจ.พิษณุโลก

เทศบาล 5 (วัดพันปี)
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก

จันทราพระกิตติคุณ

ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

อนุบาลโรจนวิทย์
อนุบาลปาริมา พิษณุโลก

ธีรบัญชร

กีฬา อบจ.พิษณุโลก

เทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จ้ินตง)

เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)
เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)

โรจนวิทย์มาลาเบ่ียง
อนุบาลโรจนวิทย์
ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม

ธีรบัญชร

บางกลางท่าวพิทยาคม

รายช่ือโรงเรียนท่ีเข้าสอบ

ศึกษาวิทย์

ท่ี

เอ.เจ.เนินมะปราง
เซนต์นิโกลาส
ผดุงราษฎร์
ส่ินหมิน
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1.10 นางชลัยรัตน์  กระทู้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

กรรมการ 

1.11 นางวิภา  นวลจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กรรมการ 

1.12 นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กรรมการ 

1.13 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

1.14 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

กรรมการและ
เลขานุการ 

1.15 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

              มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการดำเนินงานการทดสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยให้           
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 

2. คณะทำงานประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ประกอบด้วย 
2.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล  
ประธานกรรมการ 

2.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

2.3 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4 นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
2.7 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
กรรมการและ
เลขานุการ 

2.8 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

              มีหน้าที ่ ดำเนินการบริหารการจัดสอบ วางแผนจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ วางแผนการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน             
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 

/3. คณะกรรมการ... 
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3. คณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ จัดทำข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลศูนย์สอบ   
    ประกอบด้วย 

3.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

กรรมการ 

3.2 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 

              มีหน้าที่  ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ ระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบ ข้อมูลโรงเรียน กำกับติดตามการส่งรายชื่อ
ข้อมูลนักเรียน ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบจัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 
จัดทำคำสั่งคณะทำงานชุดต่างๆ ในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ เตรียมการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากร               
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ  
 

4. คณะกรรมการตรวจรับ-ส่ง จ่าย แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ อุปกรณ์การสอบ และหลักฐานเอกสาร   
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ประกอบด้วย 

4.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

ประธานกรรมการ 

4.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

4.3 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.6 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
4.7 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาววราสรณ์  อ่ำคต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

4.9 นายนฤดล  คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.10 นางสาวอริสรา  รังสี พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ กรรมการ 
4.11 นางสาวสุรีรัตน์  สระทองน้อย พนักงานทำความสะอาด กรรมการ 
4.12 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
4.13 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณชิยการพิษณุโลก 
กรรมการ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

               

                มีหน้าที ่ ตรวจรับแบบทดสอบ จัดแยกแบบทดสอบตามสนามสอบและดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ
แบบทดสอบ รักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร สื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบไว้ในที่ปลอดภัย 
เพ่ือเตรียมจัดส่งมอบให้กับสนามสอบในวันประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการ โดยจ่ายแบบทดสอบในวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับตัวแทนศูนย์สอบ และตรวจรับ ตรวจสอบ กล่องกระดาษคำตอบและหลักฐานเอกสาร

/การจัดสอบ... 



๔ 
 

การจัดสอบต่างๆ จากสนามสอบ เมื่อดำเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์สอบ เพื่อนำส่ง 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามกำหนด 

5. คณะกรรมการจัดเก็บรักษาและดูแลรักษาข้อสอบ ประกอบด้วย   
5.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์  คำเผื่อน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.2 นางแสงเพ็ญ  ปัญญาสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
5.3 นางสาวไพลิน  เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5.4 นางบุญญาณ ี โชติธนธญัญานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.5 นางนุสรา  คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.6 นางสาวเนตรนภาวดี  ชกูิตติกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.7 นางสุภัคว์นิจ  ช่วยช ู นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
5.8 นางสาวจิรัชญา  ต่างใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.9 นางสาวกาญจนา  นครคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.10 นางสาวสิริลักษณ์  แก้วสีหาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.11 นางพัชรินทร์  เรืองเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.12 นางพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.13 นางสาวจิดาภา  พรมแดนศีล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  กรรมการ 
5.14 นางศิริกัญญาภรณ์  ศิริสานต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.15 นางสาวนันทพัทธ์  สุขะตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
5.16 นางสาวนิชาภา  โชติกาญอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.17 นางรัชฎาภรณ์  วรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.18 นางสุจิตรา  เหล็กขำ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.19 นางสาวรุจิรัตน์  ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.20 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.21 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.22 นางสาวดวงดาว  แซ่โงว้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.23 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5.24 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5.25 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.26 นายนฤดล คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.27 นายอรรถชัย  ศิริเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.28 นายสมประสงค์  จงวรรธนะศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
5.29 นายพงศ์ธวัช  บุญเกตุ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
5.30 นายประพัฒน์  นิ่มกลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
5.31 นายชชูาติ  ช้างรบ เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย กรรมการ 

              
 

                มีหน้าที่  จัดเก็บ ดูแลรักษา แบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 นับตั้งแต่รับแบบทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำหรับการส่ง
มอบให้กับตัวแทนศูนย์สอบนำไปสนามสอบ และจัดเก็บกระดาษคำตอบเตรียมส่งมอบให้กับสถาบันทดสอบ           

/ทางการศึกษา... 
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ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรายชื่อผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

6. คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ สนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
          6.1.อำเภอนครไทย  สนามสอบ โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ประกอบด้วย 

        1) นายอรรถชัย  ศิริเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
        2) ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์ คำเผื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ                                                               

          6.2 อำเภอเนินมะปราง สนามสอบ โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ประกอบด้วย 
        1) นายเดชา  พลกันยิ้ม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
        2) นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ            

           6.3 อำเภอพรหมพิราม สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) ประกอบด้วย 
        1) นายสมประสงค์  จงวรรธนะศิลป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ                            
        2) นางสาวนิชาภา  โชติกาญอนันต์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 

           6.4 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ประกอบด้วย 
        1) นางพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
        2) นางสาวรุจิรัตน์  ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  กรรมการ 

                         

           6.5 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ประกอบด้วย 
        1) นางบุญญาณี   โชติธนธัญญานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
        2) นางสาวกาญจนา  นครคง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 

 

           6.6 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ประกอบด้วย 
        1) นางพัชรินทร์  เรืองเดช  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
        2) นางรัชฎาภรณ์  วรรณทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 

 

           6.7 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ประกอบด้วย 
         1) นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
         2) นางสุจิตรา  เหล็กขำ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 

 

           6.8 อำเภอวัดโบสถ์  สนามสอบ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ประกอบด้วย 
        1) นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
        2) นางนุสรา  คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 

 

           6.9 อำเภอวังทอง  สนามสอบ โรงเรียนธีรบัญชร ประกอบด้วย 
        1) นางสาวจิดาภา  พรมแดนศีล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  กรรมการ 
        2) นายธนเดช  แย้มยิม้ พนักงานจ้างปฏิบัตงิานการเงินและบัญชี กรรมการ         

           6.10 อำเภอเมืองพิษณุโลก สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ประกอบด้วย 
        1) นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
        2) นางสุภัคว์นิจ  ชว่ยชู   นิติกรปฏิบัติการ    

 
กรรมการ 

 
 

/มีหน้าที.่.. 
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                 มีหน้าที่  รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
กำกับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กำหนด ร่วมกับหัวหน้าสนามสอบ และ
กรรมการกลาง ปิดสติ ๊กเกอร์แบบทำลายตัวเองที ่ปากซองกระดาษคำตอบพร้อมลงชื ่อกำกับที ่หน้าซอง
กระดาษคำตอบ กำกับดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ
กำกับการบรรจุซองกระดาษคำตอบลงกล่องทันทีหลังเสร็จสิ ้นการสอบแต่ละวิชา และปิดผนึกกล่อง
กระดาษคำตอบกลับด้วยเทปกาวของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมลงชื่อ
ตัวแทนศูนย์สอบที่ใบปะหน้ากล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  นำกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับที่ปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งศูนย์สอบหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน และรายงานการจัดสอบของสนามสอบให้กับศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงาน
การปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ  
 

7. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
    7.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          สนามสอบ 1. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์  2. โรงเรียนธีรบัญชร    
          ประกอบด้วย 

1) นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
กรรมการ 

3) นางวรางคณา  อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและ
เลขานุการ 

    7.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          สนามสอบ 1. โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 2. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ  
          ประกอบด้วย 

1) นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
3) นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
กรรมการและ
เลขานุการ 

    7.3 คณะกรรมการชุดที่ 3 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           สนามสอบ 1. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  2. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง  
           ประกอบด้วย 

1) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้แทน ประธานกรรมการ 
2) นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

3) นางวิภา  นวลจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กรรมการ 
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4) นางชลัยรัตน์  กระทู้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

      7.4 คณะกรรมการชุดที่ 4 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            สนามสอบ 1. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  
                          3. โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)  
            ประกอบด้วย 

1) ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกหรือผู้แทน ประธานกรรมการ 
2) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลกหรือผู้แทน กรรมการ 
3) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหรือผู้แทน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

           มีหน้าที่  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำสนามสอบ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 
 

    พนักงานขับรถ สำหรับการตรวจเยี่ยมของแต่ละสังกัด ประกอบด้วย 
             1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
             2) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
             3) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
             4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

8. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
    (O-NET) ปีการศึกษา  2564  ประกอบด้วย 
     

8.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

ประธานกรรมการ 

8.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ                  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

กรรมการ 

8.3 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.4 นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.5 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8.6 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
8.7 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
8.8 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและ

เลขานุการ 
              

                   มีหน้าที ่ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเผยแพร่ให้โรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 
 

/9. คณะกรรมการ... 
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1.10 นางชลัยรัตน์  กระทู้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

กรรมการ 

1.11 นางวิภา  นวลจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

กรรมการ 

1.12 นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กรรมการ 

1.13 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

1.14 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

กรรมการและ
เลขานุการ 

1.15 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

              มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการดำเนินงานการทดสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยให้           
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 

2. คณะทำงานประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ประกอบด้วย 
2.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล  
ประธานกรรมการ 

2.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

2.3 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4 นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.5 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
2.6 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
2.7 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 
กรรมการและ
เลขานุการ 

2.8 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

              มีหน้าที่  ดำเนินการบริหารการจัดสอบ วางแผนจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
ทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ วางแผนการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 
 /3. คณะกรรมการ... 



๓ 
 

3. คณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ จัดทำข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลศูนย์สอบ   
    ประกอบด้วย 

3.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

กรรมการ 

3.2 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 

              มีหน้าที่  ประสานงานการจัดสอบในด้านต่างๆ ระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ศูนย์สอบ และโรงเรียน ปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบ ข้อมูลโรงเรียน กำกับติดตามการส่งรายชื่อ
ข้อมูลนักเรียน ดำเนินการจัดสนามสอบ ห้องสอบจัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 
จัดทำคำสั่งคณะทำงานชุดต่างๆ ในระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ เตรียมการจัดการประชุมชี้แจงบุคลากร             
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ  
 

4. คณะกรรมการตรวจรับ-ส่ง จ่าย แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ อุปกรณ์การสอบ และหลักฐานเอกสาร    
    ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ประกอบด้วย 

4.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

ประธานกรรมการ 

4.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ                  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ             
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

กรรมการ 

4.3 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.4 นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.6 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
4.7 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
4.8 นางสาววราสรณ์  อ่ำคต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

กรรมการ 

4.9 นายนฤดล  คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.10 นางสาวอริสรา  รังส ี พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ กรรมการ 
4.11 นางสาวสุรีรัตน์  สระทองน้อย พนักงานทำความสะอาด กรรมการ 
4.12 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและ

เลขานุการ 
4.13 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณชิยการพิษณุโลก 
 

    กรรมการและ        
    ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

/มีหน้าที.่.. 
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                มีหน้าที ่ ตรวจรับแบบทดสอบ จัดแยกแบบทดสอบตามสนามสอบและดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ
แบบทดสอบ รักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสาร สื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบไว้ในที่ปลอดภัย 
เพ่ือเตรียมจัดส่งมอบให้กับสนามสอบในวันประชุมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการ โดยจ่ายแบบทดสอบใน             
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ให้กับตัวแทนศูนย์สอบ และตรวจรับ ตรวจสอบ กล่องกระดาษคำตอบและ
หลักฐานเอกสารการจัดสอบต่างๆ จากสนามสอบ เมื่อดำเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บรวบรวมไว้ที่  
ศูนย์สอบ เพ่ือนำส่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามกำหนด 

5. คณะกรรมการจัดเก็บรักษาและดูแลรักษาข้อสอบ ประกอบด้วย   
5.1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทราภรณ์  คำเผื่อน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.2 นางแสงเพ็ญ  ปัญญาสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
5.3 นางสาวไพลิน  เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
5.4 นางบุญญาณี  โชติธนธญัญานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.5 นางนุสรา  คล้ายแท้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.6 นางสาวเนตรนภาวดี  ชกูิตติกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
5.7 นางสุภัคว์นิจ  ช่วยช ู นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
5.8 นางสาวจิรัชญา  ต่างใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.9 นางสาวกาญจนา  นครคง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.10 นางสาวสิริลักษณ์  แก้วสีหาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
5.11 นางพัชรินทร์  เรืองเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.12 นางพัชรี  เรืองจุติโพธิ์พาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.13 นางสาวจิดาภา  พรมแดนศีล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  กรรมการ 
5.14 นางศิริกัญญาภรณ์  ศิริสานต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.15 นางสาวนันทพัทธ์  สุขะตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
5.16 นางสาวนิชาภา  โชติกาญอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.17 นางรัชฎาภรณ์  วรรณทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.18 นางสุจิตรา  เหล็กขำ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.19 นางสาวรุจิรัตน์  ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
5.20 นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.21 นางอรพินท์  พิมพ์เขตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.22 นางสาวดวงดาว  แซ่โงว้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.23 นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5.24 นางสาวพันธุ์ทิพย์  ลิมปะพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
5.25 นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5.26 นายนฤดล คุณยศยิ่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
5.27 นายอรรถชัย  ศิริเดช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
5.28 นายสมประสงค์  จงวรรธนะศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
5.29 นายพงศ์ธวัช  บุญเกตุ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
5.30 นายประพัฒน์  นิ่มกลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
5.31 นายชชูาติ  ช้างรบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรรมการ 

              /มีหน้าที.่.. 
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                มีหน้าที่  จัดเก็บ ดูแลรักษา แบบทดสอบทางการศึกษาระดับ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 นับตั้งแต่รับแบบทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำหรับการส่ง
มอบให้กับตัวแทนศูนย์สอบนำไปสนามสอบ และจัดเก็บกระดาษคำตอบเตรียมส่งมอบให้กับสถาบันทดสอบ           
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยรายชื่อผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

 6. คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          6.1 อำเภอนครไทย   สนามสอบ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ประกอบด้วย 

       1) นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการ 

       2) นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 

          6.2 อำเภอเนินมะปราง   สนามสอบ โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ประกอบด้วย 
       1) นายเดชา  พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       2) นางสาวไพลิน  เสาเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 

          6.3 อำเภอเมืองพิษณุโลก สนามสอบ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 
       1) นางสาวนันทพัทธ์  สุขะตา       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
       2) นางสาวสิริลักษณ์  แก้วสีหาวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 

           6.4 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนผดุงราษฎร์ ประกอบด้วย 
       1) นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
       2) นางแสงเพ็ญ  ปัญญาสงค์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 

           6.5 อำเภอเมืองพิษณุโลก  สนามสอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ประกอบด้วย 
       1) นางสาวเนตรนภาวด ี ชูกิตติกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
       2) นางสาวจิรัชญา  ต่างใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ                  

           6.6 อำเภอวัดโบสถ์  สนามสอบ โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม ประกอบด้วย 
       1) นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
       2) นายประพัฒน์  นิ่มกลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 

 

                มีหน้าที่  รับ-ส่งกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
กำกับการเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่กำหนด ร่วมกับหัวหน้าสนามสอบ และ
กรรมการกลาง ปิดสติ๊กเกอร์แบบทำลายตัวเองที่ปากซองกระดาษคำตอบพร้อมลงชื่อกำกับที่หน้าซอง
กระดาษคำตอบ กำกับดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการทดสอบ
กำกับการบรรจุซองกระดาษคำตอบลงกล่องทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา และปิดผนึกกล่อง
กระดาษคำตอบกลับด้วยเทปกาวของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมลงชื่อ
ตัวแทนศูนย์สอบที่ใบปะหน้ากล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)  นำกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบกลับที่ปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งศูนย์สอบหลังจาก
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน และรายงานการจัดสอบของสนามสอบให้กับศูนย์สอบทราบตามเอกสารรายงาน
การปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย์สอบ  
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7. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    7.1 คณะกรรมการชุดที่ 1 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          สนามสอบ 1. โรงเรียนผดุงราษฎร์  2. โรงเรียเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  
                        3. โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม      
          ประกอบด้วย 

1) นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
กรรมการ 

3) นางวรางคณา  อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
4) นางชลัยรัตน์  กระทู้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการและ
เลขานุการ 

    7.2 คณะกรรมการชุดที่ 2 มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมการสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
          สนามสอบ 1. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2. โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  
          ประกอบด้วย 

1) นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการ 
2) นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
3) นางวิภา  นวลจีน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กรรมการ 

4) นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กรรมการและ
เลขานุการ 

                มีหน้าที่  ตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำสนามสอบ ตามที่สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด 
 

    พนักงานขับรถ สำหรับการตรวจเยี่ยมของแต่ละสังกัด ประกอบด้วย 
             1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
             2) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
             3) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
             4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

8. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
    (O-NET) ปีการศึกษา  2564  ประกอบด้วย 
     

8.1 ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์  กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล  

ประธานกรรมการ 

8.2 นายวันชัย  แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ              
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  

กรรมการ 

 /8.3 นายเดชา... 
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12. นายชวกร  บุญสิงห์ ผู้ช่วยครู รร.บางกลางท่าวพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
13. นางวิกาญจนา  พรหมมา ครู รร.ศึกษาวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14. นางศรีสุวรรณ  แสงสีบาง นักการภารโรง  

รร.จันทราพระกิตติคุณ 
นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเนินมะปราง 
    สนามสอบที่ 2 โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง 

1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม รอง ผอ.รร.เอ.เจ.เนินมะปราง หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาววันเพ็ญ  ดอกหอม ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางวิจิตรา  ปานจักร ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวประนอม  คงวังทอง ครู รร.ธีรบัญชร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวสุปรางค์  ฝันนิมิตร ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาวเสาวนีย์  บุญธรรม ครู รร.ธีรบัญชร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางพิณทอง  จันทคูณ เจ้าหน้าที่ รร.เอ.เจ.เนินมะปราง นักการภารโรง 

สนามสอบอำเภอพรหมพิราม 
    สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 

1. นายเสริมศักดิ์  บุตรทอง รักษาการ ผอ.สถานศึกษา
สถานศึกษา รร.เทศบาล 1              
หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 

หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวปองทิพย์  ศิริวัฒน์ ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 
(จิ้นตง) 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

3. นางสาวรัตนา  โพธิ์ทอง คร ูรร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

4. นางสาวจารุณี  มีม่ัน คร ูรร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

5. นางณัฐทีพร  สุรินทร์ คร ูรร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

6. นางสาวไพรินทร์  ฉิมปรางค์ คร ูรร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

7. นางสาวกุลนิษฐ์  คุ้มคณะ ธุรการ รร.เทศบาล 1 หนองตม
ศึกษา (จิ้นตง) 

นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
    สนามสอบที่ 4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 

1. นายไพศาล  ราชกิจ ผอ.รร.เซนต์นิโกลาส หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสุมาลี  พฤษสกุลวงษ์ ครู รร.เซนต์นิโกลาส เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวสุรางค์รัตน์  ศรีแสง ครู รร.เซนต์นิโกลาส เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวพงษ์ผกา  พรมไช ครู รร.เซนต์นิโกลาส เจ้าหน้าที่พยาบาล 

 

/5. นางสาวธนาทิพย์... 
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5. นางสาวธนาทิพย์  พลอยโตนด คร ูรร.เซนต์นิโกลาส กรรมการกลาง 
6. นางกนกนาถ  เฮียงก่อ คร ูรร.เซนต์นิโกลาส กรรมการกลาง 
7. นางสุนิสา  จุลพงษ์ คร ูรร.เซนต์นิโกลาส กรรมการกลาง 
8. นางสาวอังคณา  เชยล้อมขำ คร ูรร.เซนต์นิโกลาส กรรมการกลาง 
9. นายสฤษดิ์  แก้วปลา ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
10. นายจิรวัฒน์  สิงห์โต ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
11. นางทัศนีย์  แก้วกลิ่น ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
12. นายบรรจง  แก้วเข้ม ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
13. นายเด่นชัย  แก้วเกตุศรี ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
14. นางณัฏฐ์ฤทัย  แกล้วกสิกิจ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
15. นางลำดวน  เกตุเมฆ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
16. นายสุภัค  ธเนศจินดารัตน์ ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
17. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรหมพร โมรา ครู รร.อนุบาลปาริมา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
18. นางสมใจ  ศุภประเสริฐ  ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
19. นางสาวภัทธิรา พรพิจิตรทรัพย์ ครู รร.อนุบาลปาริมา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
20. นางสาวรัชนีกร  คำศรีแก้ว ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
21. นายคำรณ  ทองอยู่ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
22. นางสาวสีนวล  โรจนชัยกุล ครู รร.อนุบาลปาริมา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
23. นางสาวณัชธนวรรณ  ผวิมา ครู รร.ธีรธาดา  พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
24. นางสาวกานต์ระวี  พันธุ์ศิริ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
25. นายชลิต  เทียมกล่อม ครู รร.ธีรธาดา  พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
26. นายแมน  ภูต้องใจ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
27. นางสุภาวดี  คงชล ครู รร.ธีรธาดา  พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
28. นางสาวอัญชลี  นาคจันทร์ ครู รร.อนุบาลปาริมา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
29. นายนันทพงศ์  อินทยุง ครู รร.ธีรธาดา  พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
30. นางสาวสิริกาญจน์  ยศปัญญาชณัฐ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
31. นางอรุณลักษณ์  ขันติญานิยม ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
32. นางสาวอรัญญา  นุชเทียม ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
33. นางจำรัส  งามผิว ครู รร.เซนต์นิโกลาส นักการภารโรง 
34. นางต่อม  ฟักมี ครู รร.เซนต์นิโกลาส นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
    สนามสอบที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 

1. นายสรวง  วรอินทร์ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 2  
(วัดคูหาสวรรค์) 

หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายธีรภัทร  เกตุน้อย ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางพุทธพร  ภิญโญสวัสดิส์กุล ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) เจ้าหน้าที่พยาบาล 
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4. นางนัฏฐวดี  เหมือนศรีชัย ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นายประเทือง  พ่วงกองนะกานต์ รอง ผอ.รร.โรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดคูหาสวรรค์) 
กรรมการกลาง 

6. นางพิทยาภรณ์  พิชญวงศ์กุลชัย ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) กรรมการกลาง 
7. นายวิสุทธิ์  รอดสวัสดิ์ ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
8. นางวิมลรัตน์  ประสานจิต ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
9. นางสาววิไลวรรณ  อิงชาติเจริญพร ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
10. นายเชิด  เดชสะท้าน ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
11. นายบรรพต  วงศ์สว่าง ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
12. นางสาวบุษกร  บางกล่ำ ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
13. นางลักษณะพร  ทิอ่อน ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14. นางณจิณษฎาพร  มั่งมี ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
15. นางสาวสุภาพร  ลสุีดา ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
16. นายพฤทธิ  มาเนตร ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
17. นางสาวชนาศิริ  จันทร์นำ้ด้วน ครู รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
18. นางมาลัย  ศิริวัฒนธานี ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
19. นางประภาวัลย์ จิระเดชประไพ ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
20. นางสาวจุฬารัตน์  เชื้อชา่ง ครู รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
21. นายวิจิตร  วงษ์ทอง ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
22. นางสาวสุกัญญา  ถาวรวรรณ์ ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
23. นายสำรวย  เหล่าหอม นักการภารโรง รร.เทศบาล 2   

(วัดคูหาสวรรค์) 
นักการภารโรง 

24. นายประดล  วังนวล นักการภารโรง รร.เทศบาล 2   
(วัดคูหาสวรรค์) 

นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
    สนามสอบที่ 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

1. นายอนุศิษฎ์  ศุขโรจน์ ผอ.รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง หัวหน้าสนามสอบ 
2. นายธีรวัฒน ์ เกตุแพร คร ูรร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวศิริพร  คงอิน ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวประชุมพร  เอี่ยมแก้ว ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางสาวอารียา  สุภานันท์ ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการกลาง 
6. นางอัมพร  เพ็ชรอ่อน ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการกลาง 
7. นางสาวนวลน้อย  สินแสงแก้ว ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการกลาง 
8. นางสาวพุ่มพวง  นกหงษ์ ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการกลาง 
9. นางสาวประทุม  มิ่งมงคล ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
10. นางสมบูรณ์  รอดดี ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
11. นางสาวน้ำเพชร  ตูมหอม ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
12. นางสาวภิญญาพัชญ์  บังค่าย ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
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13. นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร์ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
14. นางสาวธนพร  ธนะสังข์ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
15. นางศิริกุล  ตั้งอารมณ์มั่น ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
16. นางเจียรนัย  วัฒนากุล ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
17. นางนันทนา  เกตุดี ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
18. นางสุริยา  ขำทอง ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
19. นายวินัย  คมขำ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
20. นางสาวมณฑา  สังข์ทอง ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
21. นางสาวพวงทิพย์  พันอินทร์ ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
22. นางสาวนันทวัน  เที่ยงธรรม ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
23. นางสาวนาตยา  เกตุแพร ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
24. นางสาวนันทวัน  ทวชีาติ ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
25. นายธงชัย  ตาสี ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
26. นางสาวศรัญญา  พงษ์พุก ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
27. นางสาวปาณิสรา  นาคสนิท ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
28. นางสาวปวีณา  พึ่งเพ็ง ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
29. นายพีระพงษ์  นีรพันธ์ ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
30. ว่าที่ร้อยตรณีภัทรพล  โสตธนาภูรินทร์ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
31. นางจินตนา  กลั่นเกตุ ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
32. นางสาววาสนา  เทพพายัพ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
33. นางอังคณา  แสนอุบล ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 
34. นางสิราณี  บุญวังแร่ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 
35. นางสมควร  เสือสงวนศักดิ์ นักการภารโรง  

รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 
นักการภารโรง 

36. นางสาวปรานี  สุมาลย์ นักการภารโรง  
รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 

นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
    สนามสอบที่ 7 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 

1. นายธนพิพัฒน์  เพชรนันท์ ผอ.รร.อนุบาลโรจนวิทย์ หัวหน้าสนามสอบ 
2. นายวีระวัฒน์  คงทอง ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวกาญจนา  บุญคล้าย ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นายวรวุฒ ิ คงทอง ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นายชัยพร  บางเหลื่อม รอง ผอ.รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการกลาง 
6. นางมาลิสา  ภัทรโชตโิภคนิ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการกลาง 
7. นางสาวจีรภา  แสงสาย ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการกลาง 
8. นางสาวณัฐทนันท์  ผลด ี ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการกลาง 
9. นางสาวปิยะนันท์  พัฒนผล ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการกลาง 
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10. นางสาวกุลวรางค์  สนธิเกษตริน ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
11. นายเจษฎากร  ขันทอง ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
12. นางก่ิงเทียน  เจริญยิ่ง ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
13. นางสาวศิริวรรณ  หวังอุ่น ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
14. นางสาวธัญลักษณ์  สบกระโทก ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
15. นางชญานิษฐ์  คงสกุล ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
16. นางนฤมล  สุปินานนท์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
17. นายโสภณ  สีสุกใส ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
18. นายพรพิทักษ์  โทนแจ้ง ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
19. นางสาวสุวชิาดา  พิมพา ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
20. นายณัฐพล  กาศคำสุข ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
21. นางกุลธิดา  สุขรอด ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
22. นางปรัชญาภรณ์  ไกรสร ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
23. นางกัลยณัฎฐ์  สีหะมาศ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
24. นายจุมพล  บุตรศรี ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
25. นางสาวทิพยาภรณ์  นกแก้ว ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
26. นางสาววณิชกานต์  ขีดวนั ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
27. นางสาวอนงค์  แก่นจรรยา ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
28. นางสาววภิารัตน์  ตรงต่อกิจ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
29. นายอนันต์  อินทร์ชื่น ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
30. นางสาวพัทธนันท์  บัวทอง ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
31. นางสาวอังคณา  บุณยะมาน ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
32. นางสาววภิาดา  พลอินทร์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
33. นางสาวสุนีรัตน์  มั่นสอน ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
34. นายปรีชา  รัตน์บ้านด่าน ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 
35. นางสาวเวธกา  เมฆพัฒน์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 
36. นางพรทิพย์  สัตย์ซื่อ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 14 
37. นางสาวณัฐชญา  ใจกล้า ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 14 
38. นางสาวชุติมา  หยวกอ่อง ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 15 
39. นางชัญญานุช  ธีรสิงห ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 15 
40. นางสาวสมคิด  สว่างวงค์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 16 
41. นางสาวเบญจวรรณ  เกิดวงษ์หงส ์ ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 16 
42. นางสาวภัทราพร  บุตรศรี ครู รร.เซนต์นิโกลาส กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 17 
43.นางสาววริษฐา  เสือยัน ครู รร.สิ่นหมิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 17 
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44. นางสาวกนิษฐา  พุทธรักษา ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ นักการภารโรง 
45. นายสุทัศน์  ทับทิม ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ นักการภารโรง 
46. นางสาวศิริพร  ธุตาสิทธิ์ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ นักการภารโรง 

   
สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
  สนามสอบที่ 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 

1. นางธัญมัย  ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 3  
(วัดท่ามะปราง) 

หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายมาตรา  ยอดจันทร์ ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสุจิตรา  อินทรชัยศรี ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางมัญชรี  พันธะเสน ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางสาวอำนวย  เนียมหอม ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการกลาง 
6. นางสายพิณ  โพธิ์บัว ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการกลาง 
7. นางสาวกรณิการ์  บุญเรือง ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
8. นางโยธิน  ลิตเติ้ล ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
9. นางสาวศิริญา  ยอดแย้ม ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
10. นางสาวพรพนา  เอี้ยงทอง ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
11. นายยุทธพร  กิ่งรอด ครู รร.เทศบาล 5 (วัดพันปี) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
12. นางสาวลภสัรดา  เกตุเมฆ ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
13. นางประภัสสร  ขำอยู่ ครู รร.เทศบาล 5 (วัดพันปี) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14. นายธีรศักดิ์  สวนแก้ว ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
15. นางพัทธนันท์  ถมทอง ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
16. นางสุชานันท์  บุญบูรา ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
17. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
18. นายนพดล  จรชื่น ครู รร.เทศบาล 5 (วัดพันปี) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
19. นางอุมาพร  สวนเศรษฐ ครู รร.เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
20. นางสาวเยาวเรศ  เกตุแก้ว ครู รร.เทศบาล 5 (วัดพันปี) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
21. นายยืนยง  พงษ์ยิ้มแย้ม 
 

นักการภารโรง รร.เทศบาล 3 
(วัดท่ามะปราง) 

นักการภารโรง 

สนามสอบอำเภอวัดโบสถ์ 
    สนามสอบที่ 9 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

1. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต ผอ.รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาวสมรัตน์  เพ็ชรบุญมี ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นายสุรัตนชัย  ใจโพธิ์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวนงนุช  นกนาค ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาววรรณภรณ์  บัวสำลี ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาวทวีพร  โท้แก้ว ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางสาวลลิตา  ชูตาล ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม นักการภารโรง 
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สนามสอบอำเภอวังทอง 
    สนามสอบที่ 10 โรงเรียนธีรบัญชร 

1. นายณัชกิตติ์  จันทร์รอด ผอ.รร.ธีรบัญชร หัวหน้าสนามสอบ 
2. นายชัชวาลย์  โรจนโพธิ์ รองผอ.รร.ธีรบัญชร เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาวมลิวัลย์  โนจันทร ์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวอรวรรณ  ท่อนคำ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

 
 ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
 

หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ 
           1.aประสานงานกับศูนย์สอบและดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 
          2.aจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบก่อนวันสอบเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดสอบ การคุมสอบ มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการในแต่ละคณะ 
          3.aเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ โดยกำกับการจัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์
ข้อมูลผู ้มีสิทธิ ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั ้งกำกับให้มีการติดรายชื ่อผู้มีสิทธิ ์สอบ และเอกสารการสอบอื่นๆ              
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
          4.aทำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อน
เวลาสอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามกำกับการเปิดกล่อง 
          5.aจัดให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สอบเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบและ               
ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  
          6.aกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร ้อย                 
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด 
          7.aสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในกรณี บกพร่องต่อ
หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ  
          8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา สนามสอบรายงานผลการดำเนินการสอบ ผ่านทางระบบบริหาร
การจัดสอบ ที่ www.niets.or.th  
 9.  กำกับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษคำตอบ แบบทดสอบให้ครบถ้วน 
ห้ามตกหล่นที่สนามสอบ 
 10.  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวันให้หัวหน้า
สนามสอบ ดำเนินการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์สอบ                
เพ่ือส่งกลับศูนย์สอบทันทีห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบไว้ที่สนามสอบ 
 11.  ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผล 
          11.1  รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน               
(O-NET) ระดับสนามสอบ (O-NET5) ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th 
        11.2  สรุปค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและ
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำสนามสอบ (O-NET8)  
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         11.3  การส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 
            12.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ในกรณีที ่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือส่อว่าจะมี              
การทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET (สทศ.5)  
โดยกรรมการคุมสอบหรือผู้ที ่เกี่ยวข้องเขียนรายงานและเสนอหัวหน้าสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือให้     
ความเห็นพร้อมทั้งลงนาม รวบรวมเสนอศูนย์สอบและส่ง สทศ. พิจารณาต่อไป 

 

กรรมการกลาง  มีหน้าที ่
             1.    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดสอบ 
การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ดำเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือมอบ 

ให้กรรมการคุมสอบ 
4. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
5. ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อ 

ผู้เข้าสอบ (สทศ.2 และ สทศ.3) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
6. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ 
7. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดยอำนวย       

ความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบ 
ให้กับผู้เข้าสอบ 

8. จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆเช่น แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล 
9. ทำหน้าที่เป็นผู้บรรจุซองกระดาษคำตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบเพื่อส่งกลับ สทศ. 

และเตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ 
10. รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยนำส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที ่
            1.aเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ 
การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
            2.aศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
            3.aกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง  โดยยึดถือ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
            4.aควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทำการทุจริตในระหว่างการสอบ 
            5.aกรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันทีและ
ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 

6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
 

 

/7. ตรวจนับ... 
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7.aตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
            8.aตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษคำตอบให้
เรียบร้อยและถูกต้อง 
            9.aรักษากระดาษคำตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย และต้องนำส่งกรรมการกลาง/
หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  
 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3.  ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื ่อให้ผู ้เข้าสอบ          

ได้รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา กำหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้อ งสอบ และระเบียบ     
การเข้าสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ  

4.  ประกาศเวลาให้ผู ้เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ       
ตามช่วงเวลาที่กำหนด  

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  
 

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3. ประจำ ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายในสนามสอบ 

 

นักการภารโรง  มีหน้าที่ 
             1.aเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ  
                2.aศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
                3.aจัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันทำการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องสอบตาม
แผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย  

 4.aดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มี สิทธิ์สอบ และเอกสาร              
การสอบอ่ืน ๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

 5.aอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยดำเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
 6.aปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี้ให.้.. 
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5. นางสาวศศิประภา  เจริญรัมย์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาวประนอม  คงวังทอง ครู รร.ธีรบัญชร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางพิณทอง  จันทคูณ เจ้าหน้าที่ รร.เอ.เจ.เนินมะปราง นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอเมืองพิษณุโลก 
    สนามสอบที่ 3 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

1. นางวัชชญา  สิงห์โต รก. ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวสวรรญา  นาคสีด ี ครู รร.กีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพิษณุโลก 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

3. นางสาวธนัญธร  ทองเครือมา ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

4. ว่าที่ร้อยตรีธีรฉัตร  แก้วเหลา ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

5. นางสาวยุพาพัชร์  คล้ายลักษณ์ ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

6. นางมลวิภา  แย้มจำรัส ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

7. นางยุภาวรรณ  จันทร์ด ี ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

8. นางสาวอังคณา  ฟ่ันแจ้ง ครู รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา           
(จิ้นตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

9. นางวินิช  ดีป้อง นักการภารโรง รร.กีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

นักการภารโรง 

    สนามสอบที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 
1. นายปัณณธร  กมลพลพัต ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 4 

(ชุมชนวัดธรรมจักร) 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวสวรส  ภัทรสาริน ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวทัดดาว  ละอองแก้ว ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวจันทนา  วราภรณว์ิมลชัย ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการกลาง 
5. นางธัญชนก สิงห์ธวชั ครู รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) กรรมการกลาง 
6. นายกรวรรษ  ม่วงเนียม ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
7. นางสาวเฉลิมขวัญ  จุ้ยสีแก้ว ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
8. นายชาตรี  จิรนาถวรกุล ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
9. นางสุวิตรา  สิงหเดช ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
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10. นายเฉลิมพล  บุญชู ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
11. นายชวาลวิช  พงษ์พรต ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
12. นางอุ่นเรือน  นุชชาวนา ครู รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
13. นางสาวรัชนีกร  ศิริคง ครู รร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14. นายเสน่ห์  อยู่ทิพย์ นักการภารโรง 

รร.เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 
นักการภารโรง 

 

    สนามสอบที่ 5 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 
1. นายปริญญา  ตาวินโน ผอ.รร.ผดุงราษฎร์ หัวหน้าสนามสอบ 
2. นายวิกร  กลิ่นทอง ครู รร.ผดุงราษฎร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางอรัญญา  คำนวณศร ครู รร.ผดุงราษฎร์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวณัฐสิมา  อั๋นดอนกลอย ครู รร.ผดุงราษฎร์ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางสาวจิรวรรณ  ฟุ้งเฟ่ือง ผู้ช่วย ผอ.รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการกลาง 
6. นางณัฐฉรียา  สุขสวัสดิ ์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการกลาง 
7. นายไตรรัตน์  เกษมสุข ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการกลาง 
8. นายดนัย  สุขจิตร ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการกลาง 
9. นางสาวกรรณิการ์  สร้อยนาค ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
10. นางบังเอิญ  แสงเงิน ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
11. นางลำแพน  ขวัญยืน ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
12. นางดวงใจ  ลองคำ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
13. นางวาสนา  บุญเกิด ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
14. นางสาวชฎาพร  ไทยตรง ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
15. นางกานดา  อ่อนเหลือ ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
16. นายแมน  ภูต้องใจ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
17. นางสาวรุ่งนภา  กุลจักร์ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
18. นางฐิตารีย์  รัสดาดาน ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
19. นายคำรณ  ทองอยู่ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
20. นางสาวปรารถนา ปิตกาญจนกุล ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
21. นางวรรณภรณ์  จันทร์สงคราม ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
22. นายสุภัค  ธเนศจินดารัตน์ ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
23. นางสุภา  นาครินทร ์ ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
24. นายวินัย  เพ็ชรไทย ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
25. นายเด่นชัย  แก้วเกตุศรี ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
26. นางสาวอัจฉรา  สมัครธัญกิจ ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
27. นายสฤษดิ์  แก้วปลา ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
28. นางสาวธิดารัตน์  กลมสวรรค์ ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 
29. นายบรรจง  แก้วเข้ม ครู รร.เอ.เจ.เนินมะปราง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 
30. นางสาวอรวรรณ  ทองขาว ครู รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

 

/31. นางสาวอัจฉรา... 



๔ 
 

31. นางสาวอัจฉรา  หาญแก้ว ครู รร.อนุบาลโรจนวิทย์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
32. นางสาวสิริกาญจน์  ยศปญัญาชณัฐ ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 
33. นางวันเพ็ญ  ดาวทอง นักการภารโรง รร.ผดุงราษฎร์ นักการภารโรง 
34. นายบุญธรรม  อินมะตูม นักการภารโรง รร.ผดุงราษฎร์ นักการภารโรง 

 

สนามสอบอำเภอวัดโบสถ์ 
    สนามสอบที่ 6 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 

1. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต ผอ.รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาวสมรัตน์  เพ็ชรบุญมี ครู รร.ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาวธารินี  บวัมา ครู รร.ธีรธาดา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาววรรณภรณ์  บัวสำลี ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวรัตน์ธิกานต์  เปรมกาศ ครู รร.ธีรธาดา พิษณุโลก กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นายสุรัตนชัย  ใจโพธิ์ ครู รร.ผดุงราษฎร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางสาวลลิตา  ชูตาล นักการภารโรง รร.ญาณนเรศว์ร

พัฒนาพิทยาคม 
นักการภารโรง 

 
 ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
 

หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ 
           1.aประสานงานกับศูนย์สอบและดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 
          2.aจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบก่อนวันสอบเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดสอบ การคุมสอบ มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการในแต่ละคณะ 
          3.aเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ โดยกำกับการจัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์
ข้อมูลผู ้มีสิทธิ ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั ้งกำกับให้มีการติดรายชื ่อผู้มีสิทธิ ์สอบ และ เอกสารการสอบอื่นๆ              
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
          4.aทำหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อน
เวลาสอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามกำกับการเปิดกล่อง 
          5.aจัดให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สอบเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบและ               
ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  
          6.aกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรี ยบร ้อย                 
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กำหนด 
          7.aสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในกรณี บกพร่องต่อ
หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ  
          8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา สนามสอบรายงานผลการดำเนินการสอบ ผ่านทางระบบบริหาร
การจัดสอบ ที่ www.niets.or.th  
 
 

 

/9. กำกับให้... 

http://www.niets.or.th/
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 9.  กำกับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษคำตอบ แบบทดสอบให้ครบถ้วน 
ห้ามตกหล่นที่สนามสอบ 
 10.  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวันให้หัวหน้า
สนามสอบ ดำเนินการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์สอบ                
เพ่ือส่งกลับศูนย์สอบทันทีห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบไว้ที่สนามสอบ 
 11.  ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผล 
          11.1  รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน               
(O-NET) ระดับสนามสอบ (O-NET5) ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th 
        11.2  สรุปค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและ
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำสนามสอบ (O-NET8)  
         11.3  การส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 
            12.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ในกรณีที ่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือส่อว่าจะมี            
การทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET (สทศ.5)  
โดยกรรมการคุมสอบหรือผู้ที ่เกี่ยวข้องเขียนรายงานและเสนอหัวหน้าสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือให้     
ความเห็นพร้อมทั้งลงนาม รวบรวมเสนอศูนย์สอบและส่ง สทศ. พิจารณาต่อไป 

 

กรรมการกลาง  มีหน้าที ่
             1.    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดสอบ 
การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ดำเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือมอบ 

ให้กรรมการคุมสอบ 
4. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคำตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
5. ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบและกระดาษคำตอบให้ครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อ 

ผู้เข้าสอบ (สทศ.2 และ สทศ.3) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
6. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ 
7. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดยอำนวย       

ความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบ 
ให้กับผู้เข้าสอบ 

8. จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆเช่น แบบฟอร์มสำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อมูล 
9. ทำหน้าที่เป็นผู้บรรจุซองกระดาษคำตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบเพื่อส่งกลับ สทศ. 

และเตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ 
10. รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยนำส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

 
 

/กรรมการคุมสอบ... 



๖ 
 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที ่
            1.aเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ 
การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
            2.aศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
            3.aกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง  โดยยึดถือ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
            4.aควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทำการทุจริตในระหว่างการสอบ 
            5.aกรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันทีและ
ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 

6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7.aตรวจนับจำนวนกระดาษคำตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
            8.aตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษคำตอบให้
เรียบร้อยและถูกต้อง 
            9.aรักษากระดาษคำตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย และต้องนำส่งกรรมการกลาง/
หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  
 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3.  ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื ่อให้ผู ้เข้าสอบ          

ได้รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา กำหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ และระเบียบ     
การเข้าสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ  

4.  ประกาศเวลาให้ผู ้เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ       
ตามช่วงเวลาที่กำหนด  

5.  ปฏิบัติงานอืน่ใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  
 

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3. ประจำ ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายในสนามสอบ 

 
 
 
 
 

 

/นักการภารโรง... 



 


