การจัดกรรมการคุมสอบ O-net ม.3 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตารางปรับใหม่
ห้องสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สว.18/36

ศอ.18+1/36+2 สล.10+1/20+2 มก.10+1/20+2

รว.7/14

กันตะบุตร 2/4

บบ.4/8

บน.4/8

อนศ.2/4

จิตรลดา4/8

วชิราวุธ4/8

รุจิ 1/2

ศอ.11 มก.11 พศ.ศอ.1 พศ.ศอ.2 พศ.สล.1 พศ.สล.2 สว.1 ศอ.29 สว.11 บบ.1 รุจิ 1 สว.18 จิตร 1 สว.20 รว.11 สว.24 สล.19 กันตะ3 สว.28 อนศ.1 จิตร 5 สว.32 บบ.8 สว.36
ศอ.12 มก.12 สล.1 รว.1 ศอ.1 มก.1 สว.2 ศอ.30 สว.12 บบ.2 รุจิ 2 สว.19 จิตร 2 สว.21 รว.12 สว.25 สล.20 กันตะ4 สว.29 อนศ.2 จิตร 6 สว.33
ศอ.13 มก.13 สล.2

รว.2

ศอ.2

มก.2

สว.3 ศอ.31 สว.13 บบ.3

จิตร 3 สว.22 รว.13 สว.26

สว.30 อนศ.3 จิตร 7 สว.34

ศอ.14 มก.14 สล.3

รว.3

ศอ.3

มก.3

สว.4 ศอ.32 สว.14 บบ.4

จิตร 4 สว.23 รว.14 สว.27

สว.31 อนศ.4 จิตร 8 สว.35

ศอ.15 มก.15 สล.4

รว.4

ศอ.4

มก.4

สว.5 ศอ.33 สว.15 บบ.5

ศอ.16 มก.16 สล.5

รว.5

ศอ.5

มก.5

สว.6 ศอ.34 สว.16 บบ.6

ศอ.17 มก.17 สล.6

รว.6

ศอ.6

มก.6

สว.7 ศอ.35 สว.17 บบ.7

ศอ.18 มก.18 สล.7

รว.7

ศอ.7

มก.7

สว.8 ศอ.36

ตารางใหม่นี้จัดทาขึ้นเพราะปัญหาจากการกระจายโรงเรียนทีต่ อ้ งไปคุมสอบมากไป

ศอ.19 มก.19 สล.8

รว.8

ศอ.8

มก.8

สว.9 กันตะ1

ทาให้โรงเรียนนั้นประสบปัญหาการรับ-ส่งกรรมการคุมสอบ

ศอ.20 มก.20 สล.9

รว.9

ศอ.9

มก.9 สว.10 กันตะ2

ผู้ประสานงานศูนย์สอบที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา อ.สัจจา 0819883700 SATJA711@GMAIL.COM

ศอ.21 บน.1 สล.10 รว.10 ศอ.10 มก.10
ศอ.22 บน.2 สล.11 วชิรา 1

O-net m.3 2555 ครูโรงเรียนนอกทั้งหมด

ศอ.23 บน.3 สล.12 วชิรา 2

หมายเหตุ

ศอ.24 บน.4 สล.13 วชิรา 3

สล. มีนักเรียนเรียนร่วม 1 ห้อง (จานวนห้องสอบ 11-1 =10 ห้องนักเรียนปกติ)

ศอ.25 บน.5 สล.14 วชิรา 4

ศอ. มีนักเรียนเรียนร่วม 1 ห้อง (จานวนห้องสอบ 19-1 =18 ห้องนักเรียนปกติ)

ศอ.26 บน.6 สล.15 วชิรา 5
ศอ.27 บน.7 สล.16 วชิรา 6
ศอ.28 บน.8 สล.17 วชิรา 7
สล.18 วชิรา 8

ที่ ศธ ๐๔๒๓๑.๐๗/๐๕๙

โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๖๙ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปลี่ยนคณะกรรมการคุมสอบ
เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ O-Net โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ได้มอบหมายให้ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรเป็นกรรมการคุมสอบ
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่เนื่องจากกรรมการที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้
จึงขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ ดังนี้
สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา
๑. นางสุกัญญา มกรตระกูล
๒. นางละเอียด ณ มหาไชย

เปลี่ยนเป็น
เปลี่ยนเป็น

สนามสอบโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๑. น.ส. พีรพรรณ เลาวัฒนกิจ เปลี่ยนเป็น

น.ส. สุริยาพร เลี่ยนเครือ
น.ส. ทองสุข ภูมิสา
นายภาสชัย แถบกําปัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสําลี พิบูลเวช)
รองผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๔๐๕๐
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๒๐๘

คําสั่งศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวทิ ยา
ที่
/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
-----------------------------------------ด้วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) จะดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2556 ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงกําหนดให้โรงเรียนสตรีวิทยา เป็น
ศูนย์เครือข่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ซึ่งประกอบด้วยสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ จํานวน 12 โรงเรียน เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการศูนย์เครือข่าย
1. นางเบญญาภา
2. นายจรัสฤทธิ์
3. นายชาญณรงค์
4. นางตรีสุคนธ์
5. นายณัฐกิจ
6. นายชลอ
7. นายสมทบ
8. นางอรพิน
9. ท่านผู้หญิงอังกาบ
10. ผศ.ชูชัย
11. นางสาวจารุวรรณา
12. นางปวลี

คงรอด
กลิ่นสุวรรณ
แก้วเล็ก
จิตต์สงวน
บัวขม
เขียวฉลัว
โตสุรัตน์
นะราย
บุณยัษฐิติ
รัตนภิญโญพงษ์
ภัทรนาวิน
รุจิรวงศ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันตะบุตร
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดา
ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนอํานวยศิลป์
ผู้อํานวยการโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่
1.ประสานงานกับศูนย์สอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด
2.กําหนดแนวทางการดําเนินการ วางแผนการปฏิบัติงานให้คําแนะนํา กํากับดูแล เร่งรัด ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นภายในศูนย์เครือข่ายการสอบและสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์เครือข่ายการสอบและระดับสนามสอบในศูนย์เครือข่าย
4.การสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับศูนย์เครือข่ายการสอบและระดับสนามสอบในศูนย์เครือข่าย
การสอบ ตามความจําเป็นและเห็นสมควร
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คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.1 โรงเรียนสตรีวิทยา
นางเบญญาภา คงรอด
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางสาววิมลนาถ
บัวแก้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานกรรมการ
1.2 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางฉวีวรรณ
ชื่นชนม์
กรรมการ
1.4 นางไพรัตน์
อินทพัฒน์
กรรมการ
1.5 นางปัทมา
เสาวรส
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวรุ่งฟ้า
สุขใส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางสาวสัจจา
วงศ์เบี้ยสัจจ์
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้องขึ้นไป ได้ 1 คน)
3.1 นายวรวิทย์ เกียรติวีระศักดิ์
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ
2. ประชาสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดําเนินการสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบ

3
4. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
4.1 นางสาวนฤมล
อัมรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวพรลภัส
กุลวงศ์
รองประธานกรรมการ
4.3 นายนิยม
โหรชัยยะ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
5. คณะทํางานเก็บรักษาข้อสอบ
5.1 นายวีรกิตติ์
ดิษฎาวีระวัฒน์
ประธานกรรมการ
5.2 นายสถิต
ซีมาการ
รองประธาน
มีหน้าที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ จากโรงเรียนสตรีวิทยา ศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 3 และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และส่งมอบให้กับคณะกรรมการกลางตามเวลาที่กําหนด
6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
6.1 นายจํารัส
กลิ่นหอม
ประธานกรรมการ
6.2 นายวิชาญ
ทัศนัย
รองประธานกรรมการ
6.3 นายบัญชา
ทองย้อย
นักการภารโรง
กรรมการ
6.4 นางสุรัสสา
สุขท่าพูด
นักการภารโรง
กรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
7. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นายตรีวิชญ์
2. นางสาวนิภา
ห้องสอบที่ 2
1. นางลักษณา
2. นางสาวดุษฎี
ห้องสอบที่ 3
1. นางกัญญา
2. นางสาวพิมพ์สิริ

ศรีเกตุ
จันผ่อง

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ลีละขจรเกียรติ
เทพนนท์กลาง

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

พงศ์จันทรเสถียร
สัจจกุล

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ
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ห้องสอบที่ 4
1. นางจรรยพร
2. นางสาวกรกนก
ห้องสอบที่ 5
1. นางสุกัญญา
2. นางสาวพรวนทอง
ห้องสอบที่ 6
1. นางสุจิตรา
2. นางสาวสุชีรา
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวดวงใจ
2. นางสาวสุภาณี
ห้องสอบที่ 8
1. นางสาวธนิดา
2. นางสาวศิริพร
ห้องสอบที่ 9
1. นางสาวสุนิต
2. นางสาวศรินทิพย์
ห้องสอบที่ 10
1. นางสาวเจษฎี
2. นายไพโรจน์
ห้องสอบที่ 11
1. นางวรรณวิไล
2. นางฉันฑิกา
ห้องสอบที่ 12
1. นางปิ่นวดี
2. นางเอกภา
ห้องสอบที่ 13
1. นางสมพิศ
2. นางสาวพัชรพรรณ์
ห้องสอบที่ 14
1. นายเพทาย
2. นางสาวชัชชฎา
ห้องสอบที่ 15
1. นางเทวี
2. นางสาวชนิศา
ห้องสอบที่ 16
1. นายชาญวิทย์
2. นางสาวอัญชลี

พันธ์มณี
เภสัชชา

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ภู่ริยะพันธ์
ลาดปะละ

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ตั้งตระกูล
ใจหวัง

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ธนศิริรักษ์
ปั้นวิเศษ

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

จั่นเล็ก
กิจอมรชัย

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

จันทร์คง
วัฒนพันธุ์

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ตันสุวรรณ
ทองวั่น

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

จันทรศร
ขัมพานนท์

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ

พิพิธ
ถิ่นแพร

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ

แดงวัง
ปานเอี่ยม

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ

รัตนวิมล
เอี่ยมสูงเนิน

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ

หาญวิทยากุล
พลสม

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ

เศรษฐพานิชผล
คําชาลี

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

กรรมการ
กรรมการ
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ห้องสอบที่ 17
1. นางสาวภัษรินทร์ นิธิมหาศาล
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
กรรมการ
2. นายธนวัฒน์
จันทร์รอด
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กรรมการ
ห้องสอบที่ 18
1. นายไพโรจน์
กรรมการ
เมฆอรุณ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
2. นางสาวสุชาวดี
ศรีเมือง
ครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
8. คณะกรรมการคุมสอบสํารอง (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้อง / 1 คน)
1. นางสาวพิไลรัตน์ วัฒนกุล
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางบังอร
สุทัศน์วรวุฒิ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
มีหน้าที่
1. กรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
กรรมการคุมสอบ
2. กรณีที่ไม่มีกรรมการคุมสอบขาด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.2 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นายพิริยพงศ์
เตชะศิริยืนยง
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีระพงษ์
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ
1.3 นางประภา
เจริญผล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
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3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นายวัชรานนท์
ลาบึง
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการการเงินและประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้องขึ้นไป ได้ 1 คน)
3.1 นางสาวณปภัช
ถีติปริวัตร์
กรรมการ
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ
2. ประชาสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดําเนินการสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบ
4. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
4.1 นายนาวิน
โพธิ์ศรี
ประธานกรรมการ
4.2 นายดํารงค์
ปิ่นเกตุ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
5. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
5.1 นายวีระพงษ์
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
5.2 นายณรงค์
บุญทน
นักการภารโรง กรรมการ
5.3 นายสุบัน
สุขประเสริฐ
นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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6. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวจริยา
ขาวงาม
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ์ กาญจนโหติ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นายภาณุภัทร
ลิ้มจํารูญ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวจิรฐิติ
ม่วงจันทร์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวแอมจิรา
จันทร์ลี้
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางวันดี
ธํารงราชนิติ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวศรินทร์ยา แพรกทอง
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางชนิดา
อรุณรักษ์สมบัติ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 5
1. นายวิชรัชต์
นามสีลี
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางจามรี
มาลัย
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 6
1. นายโสภณ
พวงพันธ์บุตร
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวพิสมัย
ศรีนาคา
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวจินตนา
โฮชิน
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาววรนุช
อุไรโรจน์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 8
1. นายธีระพงษ์
พามงคลเศรษฐี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวณัฐมน
ชยังกูรวรกุล
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 9
1. นางดวงพร
จันทศาสตร์
ครูโรงเรียนกันตะบุตร
กรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ราช
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 10
1. นางฉันทนา
จานทอง
ครูโรงเรียนกันตะบุตร
กรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ
เชื้อมโนชาญ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
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7. คณะกรรมการคุมสอบสํารอง (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้อง / 1 คน)
7.1 นายภวินท์
ศรีบุญเรือง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรรมการ
มีหน้าที่
1. กรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
กรรมการคุมสอบ
2. กรณีที่ไม่มีกรรมการคุมสอบขาด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.3 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางสาวพัชริดา
ทิพวงศ์
ประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
ศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางเฉลียว
ทิพย์พงษ์
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นายวิสุทธิ์
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
3.2 นายวิรัตน์
เปลี่ยนสุภาพ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
4. คณะทํางานเก็บรักษาข้อสอบ
4.1 นายวิสุทธิ์
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
กรรมการ
มีหน้าที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ จากโรงเรียนสตรีวิทยา ศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 3 และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และส่งมอบให้กับคณะกรรมการกลางตามเวลาที่กําหนด
5. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
5.1 นางเฉลียว
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
5.2 นางเงิน
พิทักษ์
นักการภารโรง
กรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
7. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นายสุรัตน์ชัย
2. นางกอบกุล
ห้องสอบที่ 2
1. นายยุทธศักดิ์
2. นางสาวฐิติภัทร
ห้องสอบที่ 3
1. นางพรรณพิศ
2. นางชุลีวรรณ
ห้องสอบที่ 4
1. นายธนดล
2. นางสาวจุไรรัตน์

สิริรัตน์ชัยกุล
คุณหิรัญ

ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา

กรรมการ
กรรมการ

สว่างสมุทรชัย
ทองมา

ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา

กรรมการ
กรรมการ

มณี
จงรักษ์

ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา

กรรมการ
กรรมการ

อ่อนอยู่
ชื่นสุรัตน์

ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
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มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.4 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางตรีสุคนธ์
จิตต์สงวน
ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้าสนามสอบ
1.2 นางอมรรัตน์
โพธิตาปะนะ
รองผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้ประสานงานสนามสอบ
1.3 นางสุนันท์
บุญอ่ํา
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการกลางอาคาร 3
1.4 นายสมศักดิ์
พาหะมาก
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการกลางอาคาร 5
1.5 นางสาววนิดา
เด็ดดวง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการกลาง(การเงิน)
1.6 นางศศิกาญจน์
เชียงทอง
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการกลาง(พยาบาล)
1.7 นางสาวศิริพร
วงศ์ภักดี
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการกลางอาคาร 3
1.8 นางสาววัชรา
เทพนม
ครูชํานาญการ
กรรมการกลางอาคาร 5
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางอมรรัตน์
โพธิตาปะนะ
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้องขึ้นไป ได้ 1 คน)
3.1 นายศุภมิตร
ดีโท
ประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ
2. ประชาสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดําเนินการสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบ
4. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
4.1 นายทองอยู่
สาระ
ประธานกรรมการ
4.2 นายประสิทธ์
วงศ์เนตร
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
5. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
5.1 นายสมศักดิ์
พาหะมาก
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประธานกรรมการ
5.2 นายชัยณรงค์
สมบัติ
นักการภารโรง
รองประธานกรรมการ
5.3 นายสุนทร
รงค์ทอง
นักการภารโรง
กรรมการ
5.4 นายอมร
รงค์ทอง
นักการภารโรง
กรรมการ
5.5 นางสุภาภรณ์
นามอุทา
นักการภารโรง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
6. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางจิรณัฐ
2. นางสาวพรทิพย์
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวปิยภรณ์
2. นางถวิล

จันทร์ฟัก
คงมา

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

ปรีเปรม
ภพสมัย

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

12
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวพัชร์สมา
2. นางอุทุมพร
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวมนรัตน์
2. นางรตยา
ห้องสอบที่ 5
1. นางสาวยุวนุช
2. นางสาวสุนีย์
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวพักตร์วิภา
2. นางสาวสิรินาถ
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวกมลธร
2. นางสาวนิภารัตน์
ห้องสอบที่ 8
1. นายอาทร
2. นางสาวภริตา
ห้องสอบที่ 9
1. นายวิศิษฎชัย
2. นางสาวมัณฑนา
ห้องสอบที่ 10
1. นางสาวสวรา
2. นางสาวจินตนา
ห้องสอบที่ 11
1. นางสุวิมล
2. นางสาวสมฤดี
ห้องสอบที่ 12
1. นางสาวนิภาธร
2. นางสาวตติยา
ห้องสอบที่ 13
1. นางณัฐณิชา
2. นางฐิติมา
ห้องสอบที่ 14
1. นางสาวสุวิษา
2. นายภาณุพงษ์
ห้องสอบที่ 15
1. นายสมบูรณ์
2. .นายล้อมเดช

แก้วชนะชัย
โพธิ์โส

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

แก้วเกิด
สวนสมัย

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

วิพัชนานนท์
รุททองจันทร์

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

หน่อสุวรรณ
จันทร์ศิริ

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

กิมอารีย์
มลีรัตน์

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

ปานแก้ว
จิตชื่น

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

ภูวิภานนท์
เพ็งสาย

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

วรขันธ์
วิชาเหล็ก

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวัดราชาธิวาส

กรรมการ
กรรมการ

บุญเจิม
ยุทธนาเสวิน

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

มุลกุณี
หมูยา

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

แสงเรือง
แอนโออารี

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

จูเจี๋ย
ไชยคง

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ

ศรีลุปะบาต
เรืองนนท์

ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

กรรมการ
กรรมการ
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ห้องสอบที่ 16
1. นางสาวอลิษา
อนนทสีหา
ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
กรรมการ
2. นางสาวเจตวิภา
บุรณเวช
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรรมการ
ห้องสอบที่ 17
1. นายเจนวิทย์
กรรมการ
ธงยศ
ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
2. นายมาโนช
เรืองศักดิ์
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรรมการ
ห้องสอบที่ 18
1. นางสาวอุบลรัตน์
กรรมการ
หัสดี
ครูโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย
2. นางสาวสุวรรณา
สุขล้ําเลิศ
ครูโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
กรรมการ
ห้องสอบที่ 19 (นักเรียนเรียนร่วม)
1. นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์
แก้วมณี
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
3. นางสจีพรรณ
บุญเตปิณ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
7. คณะกรรมการคุมสอบสํารอง (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้อง / 1 คน)
7.1 นางสุลัดดา
เฟื่องธนภูมิ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมการ
7.2 นางวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. กรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
กรรมการคุมสอบ
2. กรณีที่ไม่มีกรรมการคุมสอบขาด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการกลาง

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.5 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
นายณัฐกิจ บัวขม
ผู้อํานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางนงลักษณ์ วังปรีชา
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
1.2 นางสุชัญญา
ยะคะนอง
1.3 นายชัชวาล
สุรวิทย์
1.4 นายชุมพล ผิวงาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางวิระภรณ์
ปานจันทร์
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้องขึ้นไป ได้ 1 คน)
3.1 นางสุดาสมร
วงศ์สุทธิชาติ
มีหน้าที่
1. ประชาสัมพันธ์ความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ
2. ประชาสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดําเนินการสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสอบ
4. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
4.1 นายศิริพงษ์
พูลเทียบรัตน์
ประธานกรรมการ
4.2 นายบุญประเสริฐ ตู้จินดา
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
5. คณะทํางานเก็บรักษาข้อสอบ
5.1 นางนงลักษณ์
วังปรีชา รองผู้อํานวยการโรงเรียน
5.2 นางสุชัญญา
ยะคะนอง
5.3 นายชุมพล
ผิวงาม
5.4 นางวิระภรณ์
ปานจันทร์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ จากโรงเรียนสตรีวิทยา ศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 3 และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และส่งมอบให้กับคณะกรรมการกลางตามเวลาที่กําหนด
6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
6.1 นายภูสิทธิ์
ประยูรอนุเทพ
ประธานกรรมการ
6.2 นายสุกิจ
ประเสริฐกลิ่น
รองประธานกรรมการ
6.3 นายเสนาะ
สิงห์ทอง
นักการภารโรง
กรรมการ
6.4 นายสรายุทธ
ตุ้มผึ้ง
นักการภารโรง
กรรมการ
6.5 นายเกษมสันต์
ศรีประเสริฐ
กรรมการ
6.6 นางสาวจุฑา
กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
กรรมการเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
7. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวยุพิน
2. นายชรินทร์
ห้องสอบที่ 2
1. นายเจตน์
2. นางสาววัลยา
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวรัชนี
2. นางสาวพอดี
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวชุลีลักษณ์
2. นายสุนันท์
ห้องสอบที่ 5
1. นายณรงศักดิ์
2. นายบุญยงค์
ห้องสอบที่ 6
1. นางอรทัย
2. นางสาวสุทธาทิพย์
ห้องสอบที่ 7
1. นางลดาวัลย์
2. นางสาวอัญชลี

อยู่ยงสินธิ์
ชุมภูห้วย

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

สง่า
ทวีสมบูรณ์

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

วุนวิริยะกิจ
แสไพศาล

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

พงษาปาน
รัตนะ

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

ศิริวัฒนาตระกูล
มีพร้อม

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

รัตนบรรดาล
จันทิมางกูร

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ

พงษ์ทิพพันธ์
ชูช่วย

ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

กรรมการ
กรรมการ
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ห้องสอบที่ 8
1. นางสาวกิตติมา
อนันต์กีรติการ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นายอธินันท์
เพียรดี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรรมการ
ห้องสอบที่ 9
1. นางถิรนันท์
ภูถอดใจ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นายพิทักษ์
แจ้งมงคล
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรรมการ
ห้องสอบที่ 10
1. นายวรพจน์
ดวงงาม
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
2. นางสาวนิภาพร
พงศ์สุธีธรรม
ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรรมการ
ห้องสอบที่ 11 (ห้องเรียนร่วม)
1. นางณสิริ
คุ้มพร
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
2. นางสาวปทุมมา
อยู่ชมญาติ
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
3. นางสาวกัญจิรา
ศรีวิชา
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
4. นายมงคล
เจนสําโรง
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์
คําพุทธ
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
6. นางสาวรัสมี
โทอุตทา
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
7. นางสาวภัทร
พงษ์เจริญไทย
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
8. คณะกรรมการคุมสอบสํารอง (ถ้ามี : จํานวนห้องสอบ 10 ห้อง / 1 คน)
8.1 นายก่อกิจ
ธีราโมกข์
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กรรมการ

มีหน้าที่
1. กรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการ
คุมสอบ
2. กรณีที่ไม่มกี รรมการคุมสอบขาด ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการกลาง
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คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
นายชลอ เขียวฉลัว
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นายสุพจน์
จันตราชู
ประธานกรรมการ
1.2 นายปรเมศวร์
ลิ้มสกุล
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวจิราวดี
โคตรภูมี
กรรมการ
1.4 นางสาววิภาดา
สุพิษ
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางสาวชาลิณี
รามแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางสาววิภาดา สุพิษ
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นายสุพจน์
จันตราชู
3.2 นายศิลป์ชัย
สมสงวน
3.3 นายสุพร
กัณฑะวงศ์
3.4 นายเจตเจริญ
มาสีสุก

พนักงานขับรถ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
4. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
4.1 นายสุพจน์
จันตราชู
ประธานกรรมการ
4.2 นายเจตเจริญ
มาสีสุก
กรรมการ
4.3 นายประเสริฐ
มาลากรรณ
นักการภารโรง
กรรมการ
4.4 นายศิลป์ชัย
สมสงวน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวนนทพร
กรรมการ
พนาตรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนจิตรลดา
2. นายปรีชา
บุญปลอด
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นายพิทยา
กรรมการ
ตุลาธร
ครูโรงเรียนจิตรลดา
2. นางสาวสุวิเปรียว บํารุง
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวรัชดา
กรรมการ
รัตนวงศาโรจน์ ครูโรงเรียนจิตรลดา
2. นางจริยา
ธรรมบรรหาร ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 4
1. นายสุรทัศน์
กรรมการ
เสนานุช
ครูโรงเรียนจิตรลดา
2. นางสาวชมธาดา ปริเมธาชัย
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
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คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.7 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
นายสมทบ โตสุรัตน์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นายศักดา
พึ่งเจียม
ประธานกรรมการ
1.2 นางหฤทยา
สุขวรกิจวนิช
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางนีรนุช
แสวานี
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นายพงษ์ธร
วชิระปราการพงษ์
ประธานกรรมการ
3.2 นายปรีชา
ชื่นนิยม
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
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4. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
4.1 นายทองปอน
แสนปะทะ
นักการภารโรง
กรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นายชาญวุฒิ
ทองจันทร์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาววีราวรรณ
โฆษิตสุคต
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นางกนิษฐา
สุภักดี
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นายวิสานต์
นะอ่อน
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 3
1. นางกรรณิการ์
อุทธา
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นายสมภพ
วัชฤทธิ์
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวรัตนา
ครูโใส่
รงเรี
กรรมการ
ใส่แก้ว
แก้ยวนสตรีวิทยา
2. นายกัมพล
มณฑลจรัส
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 5
1. นางสาวรุจิภา
สายสุข
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นายคมสัน
รักน้ําเที่ยง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวรพีพร
ภู่ภูษิต
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา พรหมแสง
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวสมสมัย
อิสระวัฒน์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางรุจิลดา
กาศรี
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
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คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.8 โรงเรียนกันตะบุตร
นางอรพิน นะราย
ผู้อํานวยการโรงเรียนกันตะบุตร
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางอรพิน
นะราย
ประธานกรรมการ
1.2 นางอรัญญา
สุขทรัพย์
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางกฤษดาภรณ์ ฉ่ําแสง
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นางไฉไล
ชํานาญฉา
ประธานกรรมการ
3.2 นายอิศรายุทธ
พรหมชาวนา
พนักงานขับรถ
รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
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4. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวทิพย์รัตน์
กรรมการ
ครูโรงเรีเหลี
ยนสตรี
เหลี่ยมแก้ว
่ยมแก้วิทวยา
2. นางสายสุนีย์
ครู แซ่โล้ว
กรรมการ
พลอยนุช
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวพนารัตน์
แซ่โล้ว
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวอรสา
ยาฟู
ครูโรงเรียนรุจิเสรี
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.9 โรงเรียนจิตรลดา
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดา
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 ท่านผู้หญิงอังกาบ
1.2 ดร.ชนะวัฒน์
1.3 นางจุฬาลักษณ์
1.4 นางสาวสุนทรีย์
1.5 นางจิราภรณ์

บุณยัษฐิติ
บุนนาค
คุปตรัตน์
สมมะโน
ลิ้มตระกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
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5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
ประธานกรรมการ
3.2 ดร.ชนะวัฒน์
บุนนาค
รองประธานกรรมการ
3.3 นางจุฬาลักษณ์
คุปตรัตน์
กรรมการ
3.4 นายไพฑูรย์
แนงแหยม พนักงานขับรถ
กรรมการ
3.5 นางสาวสุนทรีย์
สมมะโน
กรรมการและเลขานุการ
3.6 นางจิราภรณ์
ลิ้มตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
4. คณะทํางานเก็บรักษาข้อสอบ
4.1 ท่านผู้หญิงอังกาบ
บุณยัษฐิติ
ประธาน
4.2 ดร.ชนะวัฒน์
บุนนาค
รองประธาน
4.3 นางจุฬาลักษณ์
คุปตรัตน์
กรรมการ
4.4 นางสาวสุนทรีย์
สมมะโน
กรรมการและเลขานุการ
4.5 นางจิราภรณ์
ลิ้มตระกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ จากโรงเรียนสตรีวิทยา ศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 3 และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และส่งมอบให้กับคณะกรรมการกลางตามเวลาที่กําหนด
5. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
5.1 ท่านผู้หญิงอังกาบ
5.2 ดร.ชนะวัฒน์
5.3 นายสุเมต
5.4 นางสาวสุนทรีย์

บุณยัษฐิติ
บุนนาค
เอี่ยมมาตร
สมมะโน

นักการภารโรง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
6. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางกนกพรรณ
ศิริเลิศ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
2. นายสมชาย
เอี่ยมรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอํานวยศิลป์ กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นายสุปัญญา
ยังศิริ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
2. นางสาวธนิตา
หินแก้ว
ครูโรงเรียนอํานวยศิลป์ กรรมการ
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาววราศา
แย้มเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
2. นายภูริวัฒน์
วิสูญ
ครูโรงเรียนอํานวยศิลป์ กรรมการ
ห้องสอบที่ 4
1. นายพัชรพล
ปัญญาเร็ว ครูโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
2. นายกมล
สมบูรณ์
ครูโรงเรียนอํานวยศิลป์ กรรมการ (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์2557)
3. นางสาวจินดาภัทร ดารักษ์
ครูโรงเรียนอํานวยศิลป์ กรรมการ (วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์2557)
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.10 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ผศ.ชูชยั รัตนภิญโญพงษ์
ผู้บังคับการ วชิราวุธวิทยาลัย
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางพรรณี

จินตมาศ

ประธานกรรมการ
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มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางดวงใจ
เอี่ยมเอิบ
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นางสาวศยามนต์ สังขะโพธิ์
กรรมการ
3.2 นายประเสริฐ
พันธ์หนองหว้า
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
4. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
4.1 นางนพภา
แสงจันทร์
นักการภารโรง
กรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมสถานที่สําหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบ
บนโต๊ะผู้เข้าสอบ
4. ดําเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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5. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นายยุทธนา
แซ่พั่ว
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวกนกพร
จรินทร์รัตนากร
ครูโรงเรียนจิตรลดา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวกัลยา
ปรารมภ์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางวีระนุช
พานทวีป
ครูโรงเรียนจิตรลดา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวเยาวรี
หน่อนาคํา
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นางสาวพนิกาญจน์ เกตุแก้ว
ครูโรงเรียนจิตรลดา
กรรมการ
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวปฐมาพร
ปั่นสันเทียะ
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นายคชาพัฒน์
นุชมาก
ครูโรงเรียนจิตรลดา
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ

คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.11 โรงเรียนอํานวยศิลป์
นางสาวจารุวรรณา ภัทรนาวิน
ผู้อํานวยการโรงเรียนอํานวยศิลป์
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางสาวจารุวรรณา
ภัทรนาวิน
ประธานกรรมการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
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4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางสาวกัญชลา
ละเอียดศิลป์
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นายสิทธิศักดิ์
ศักดิ์สิตากร
ประธานกรรมการ
3.2 นายประจวบ
ฉาบพิมาย
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ
ตามกําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
4. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นายชิด
จามรพิพัฒน์
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
2. นางจุรีรัตน์
โพธิวัฒน์
ครูโรงเรียนกันตะบุตร
กรรมการ
ห้องสอบที่ 2
1. นายทายาท
สุทธิ์เสงี่ยม
ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ บุราณะผาย
ครูโรงเรียนกันตะบุตร
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
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คณะกรรมการสนามสอบที่ 3.11 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
นางปวลี รุจิรวงศ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
หัวหน้าสนามสอบ
1. คณะกรรมการกลาง
1.1 นางปวลี
รุจิรวงศ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางบุญรัตน์
จันนนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานที่สอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ
2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากศูนย์สอบ ตาม
วัน เวลาที่นัดหมาย และเก็บรักษาให้ปลอดภัย
3. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นชือ่ ผู้เข้าสอบ
(สทศ.2) ของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
4. รับกระดาษคําตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและ
นับจํานวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษ ต่อหน้า
กรรมการคุมสอบ
5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะทํางานเก็บรักษา
6. ขออนุมัติจากศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ
คือ ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สาเหตุเกิดจากโรงเรียน
ส่งชื่อเพิ่มเติมในภายหลังจากประกาศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ายเข้ามาภายหลัง
7. ดําเนินการตามที่ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบ/หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการประสานงาน
2.1 นางสมร
ลานเหลือ
มีหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับ
การดําเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
3.1 นายจะเด็จ
ผันผ่อน
ประธานกรรมการ
3.2 นายสมศักดิ์
เสียงใส
พนักงานขับรถ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส่งต่อให้กับสนามสอบในศูนย์เครือข่ายการสอบ ตาม
กําหนดเวลา และนําส่งมอบต่อให้คณะทํางานเก็บรักษา
2. รับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบใน
ศูนย์เครือข่ายการสอบ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์เครือข่ายการสอบ ตามกําหนดเวลา
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4. คณะกรรมการคุมสอบ
ห้องสอบที่ 1
1. นางสาวปนัดดา ศรีมุล
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2. นายวันรุ่ง
มากเตี้ยม
ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรรมการ
มีหน้าที่
1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคําตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทํางานกลาง
ประจําสนามสอบ ตามกําหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพือ่ ให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม
และโปร่งใส
3. กํากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นคู่มือการจัดสอบฯ มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทุจริต
4. รายงานการคุมสอบให้หัวหน้าสนามสอบ / กรรมการกลางทราบ
ทั้งนี้ตงั้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

.................................................

(นางเบญญาภา คงรอด)
ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวทิ ยา

