
 
ประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 

ศูนย์สอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
…………………………………………………………………………. 

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ ตาม
ค าสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ 109/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านัก
นายกรัฐมนตรี 

เพ่ือให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการด าเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็น
ตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์สอบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ดังต่อไปนี้ 

สนามสอบ ดารุลอูลูม 
1. นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลอูลูม หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสกุนา จอหวัง ครโูรงเรียนดารุลอูลูม เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาววิภา โส๊ะเต่ง ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวอัจจิมา อาด า ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวอัซมาฮ์  ณ แฉล้ม ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางกูสารอ  หมื่นอาด ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางกิตติมา  บ่าวเตบ ครูโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
8. นางสาวอัสนี  หลังจิ ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
9. นายอนัศ  ปันจอร์ ครโูรงเรียนดารุลอูลูม นักการภารโรง 
 
 

  
/สนามสอบ .... 
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สนามสอบ เทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 
1. นางโสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายทนงศักดิ์ อินทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

3. นางสาวจิราพร โชติพานิช ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นายธวัชชัย อรน้อม รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางสาวสุไวด๊ะ  หมาดสา ครโูรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการกลาง 

6. นางสาวใสหนับ  รอเหมมัน ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการกลาง 

7. นางสาวซาฟีนะฮ์  อูมูดี ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการกลาง 

8. นางสาวไมสะเร๊าะ  แก้วสล า ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการกลาง 

9. นางสาวเจ๊ะอารียา ทิ้งปากถ้ า ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

10.นางสาวกูซูไฮลา โต๊ะกาหลง ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

11.นางสาวชารีฟ๊ะ สาริปา ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

12.นางสาวไตยีบ๊ะ เกปัน ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

13.นางสาวสุติสา หวังสว่า ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

14.นางสาวยามีลา บ่าวเตบ ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

15.นางสาวกุลธิดา หวันเหล็ม ครูโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

16.นายมุครี แกสมาน ครูโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

17.นางสาวจารุวรรณ สอเหรบ ครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

18.นางสาวหัทยา หมัดอาดัม ครูโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

19.นางสาวมารีย า หะมะ ครูโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

20.นางสาวฝาตีม๊ะ รอมาตี ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

21.นางสาวซารีฝะ อาด า ครูโรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

22.นางสาวยามิละ เหล็มลุง ครูโรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

23.นางสาวจุฑาพร จิตเที่ยง ครูจ้างเหมาโรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าจีน) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

24.นางสาวรสนา บิลังโหลด ครูโรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

25.นางนัสวานา หลงจิ ครูจ้างเหมาโรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านท่าจีน) 
 
 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
 
 

/26.นางสาวฟารีดา .... 
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26.นางสาวฟารีดา  ปันดีกา ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 

27.นางสาวนุสรา  ตอหิรัญ ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

28.นางสุกาล  ดาราแม ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

29.นางสาวบานชื่น  เกตุทอง ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

30.นางสาวศรินยา  ตาเดอิน ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

31.นางสาวสุกัญญา  หลงสาม๊ะ ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

32.นางสาวสรินนา  สุขมาศ ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

33.นางสาวอทิตา  พิกุลจร ครูโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 

34.นางสาวนูรีย๊ะ  หลงสมัน ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 13 

35.นางสาวนูรีย๊ะ  หลีดินซุด ครโูรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบส ารอง 

36.นายสัจจะ  คณะย้อย ผู้ช่วยครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

นักการภารโรง 

37.นายวทัญญู หนูแก้ว นักการโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

นักการภารโรง 

38.นายสุริด สะตามัน นักการโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

นักการภารโรง 

สนามสอบ มุสลิมศึกษา 
1. นายกอเดช  หลงสมัน ผู้อ านวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางไลลา หลังยาหน่าย ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวรอสะหนี ยาป๊าก ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นางสาวสุภาภรณ์ หลังเกตุ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางอะฉ๊ะ เกษา ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการกลาง 

6. นางศิราณี ปิอาตู ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการกลาง 

7. นางสาวผกามาศ ยีละงู ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

8. นางสาวสุดาวรรณ ทิ้งปากถ้ า ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

9. นางสาวสุริยา    ลารีน ู ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

10.นางฮอรียะ  ดาเระมีน   ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

11.นางสาวอัฟนาน ดาเระมีน ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

12.นางวาสนา บุญวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 4  
(บ้านศาลากันตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

 
13.นางสาวยารินี หลังจิ ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

 
/14.นางสาวยาเรี๊ยะ …. 
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14.นางสาวยาเรี๊ยะ  จังแดหวา ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4         

15.นางจุรารัตน์  จันทสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัว
ทาง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

16.นางสาวปการัตน์ ใจสมุทร ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านหัวทาง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

17.นางสาวยุวีตา แก้วสล า ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

18.นายไมตรี นิโกบ ครูผู้ช่วยโรงเรียนเทศบาล 3  
(บ้านหัวทาง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

19.นางปรางทิพย์  หมาดดาเร๊ะ ครูโรงเรียนเทศบาล 4  
(บ้านศาลากันตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

20.นางสาวฮาซีบน  ขวัญทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

21.นางวนิดา  แก้วมณี ครูโรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

22.นางสาวรัชนี  การดาสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 4  
(บ้านศาลากันตง) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

23.นายรอมาดี บังกูสัน ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา นักการภารโรง 

24.นายมุนี โต๊ะอาลี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา นักการภารโรง 

 
สนามสอบ ดารุลมุอ์มิน 
1. นายอับดุลรอซะ มะแซ ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลมุอ์มนิ หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายอานัส หลงสมัน ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาววิมลลักษณ์ สาดอาหลี ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นางกมลวรรณ เด่นดารา ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางสาวกชณิภา พิมพานิช ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการกลาง 

6. นางสาวเจ๊ะไหมซาเราะ แซะอาหลี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

7. นายชูอิบ มรรคาเขต ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

8. นางสาวณีรยา มาลินี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

9. นางสาวซัซวานี สุวรรณกระวี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

10.นางนีต้า ปังหลีเส็น ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

11.นางสาวตัสนีม หยังดี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

12.นางพนิดา ยาหลี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
 

/13.นางนูรฮาน่า …. 
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13.นางนูรฮาน่า สามัญ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

14.นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

15.นางสาวยาวารี อูมาแมะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

16.นายศุภโชค มาราสา ครูโรงเรียนดารุลมุอ์มิน นักการภารโรง 

 
สนามสอบ นิคมพัฒนาผัง 6 
1. นางพิมพา หมานเหล็ก ครู รักษาการในต าแหน่ง 

ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวเนตรชนก ยอดแก้ว ครู รักษาการในต าแหน่งรอง 
ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

3. นางจิราวรรณ วงศ์สีด า ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นางจรัสศรี สุกแดง ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางสาวมูรชีดา สาหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการกลาง 

6. นางสาวปนัดดา หยีมะเหร็บ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

7. นางจรุณี พานะ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

8. นางปาริดา แดงหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

9. นางพัณณิตา เอ็มดู ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

10.ว่าที่ร้อยตรีพายุ หยังปาน ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

11.นางสาวรัตติยา คงอินตัน ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

12.นางสุรีวัลย์ ชาติรัญ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

13.นางสาวรัตติยา ตาเยาะปุเตะ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

14.นายสมบูรณ์ วาทีรักษ์ นักการฯ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั ๖ นักการภารโรง 

 
สนามสอบ สตูลศานติศึกษา 
1. นายอดุลย์ มะมิง ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลศานตศิึกษา หัวหน้าสนามสอบ 

2. ว่าที่ ร.ต.หญิงแอนนา   หวนัสู ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาววรรณี สะมะแอ ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นางสาวเปรมฤดี ใจสมุทร ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางสาวรุสณี ตอหิรัญ ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม กรรมการกลาง 

6. นางสาวฟาอีซะห์ เตบสัน ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการกลาง 

7. นางสาวฟาตีฮะห์ หะยีมามะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการกลาง 

8. นางสาวดารินา  เตบสัน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

9. นางสาววรรณภา บูเก็ม ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
 

/10.นางสาวรุ่งรัศมี …. 
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10.นางสาวรุ่งรัศมี ส ามะเนี๊ยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

11.นางสาวชารีน่า เส็นกอหน า ครูโรงเรียนอนุบาลวังใหม่ศาสนศาสตร ์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

12.นางสาวสุไหวย๊ะ แดสา ครโูรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

13.นางสาวศิรินทิพย์ พรหมวิจิตร์ ครโูรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

14.นางปวันรัตน์ ใจดี ครโูรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

15.นางพัชรีญา ปาละมาณ ครโูรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

16.นายวิทวัส เทศนอก ครโูรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

17.นางสาวนิตยา หนูหมาด ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

18.นางสาวฟารีดา   ยังนิ่ง ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

19.นางสาวฝาตีม๊ะ  เตาวะโต ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

20.นางสาวสุติมา หนูหมาด ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

21.นางสุพิศ แสดงมณี ครู รักษาการในต าแหน่งรอง ผอ. 
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

22.นางสาวอุไรวรรณ เรืองเพ็ชร์ ครโูรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

23.นางอารดา  ด่านเท่ง ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

24.นางสาวรัชนก พรหมช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 

25.นางนูรอาทิตา ดาหมาด ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 

26.นางสาวศศิธร ปิ่นทองพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

27.นางสารีนา กุลจินต์ ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

28.นางสาวใจรัก แตงอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

29.นางยานิดา ปังหลีเส็น ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

30.นายจีรพัฒน์ แสงบุราณ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านศาลากันตง) กรรมการคุมสอบส ารอง 

31.นายอภินัทธ์ อุศมา ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา นักการภารโรง 

32.นายยุสิทธิ์ เกษม ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา นักการภารโรง 

 
สนามสอบ อัลฟุรกอนวิทยา 
1. นายกิติพงษ์ จิตเที่ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาววิภา ส าเร ครโูรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

3. นางสาวมาริสา ทุ่ยอีด ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

4. นายปฏิพัทธ์ คงชิต ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

5. นายสิทธิพรรณ จิตหลัง ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

6. นางสาวลภัสรดา อาตม์สกุล ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
 

/7. นายสุริยา …. 
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7. นายสุริยา อุศมา ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

8. นางสาวรสริน หวันโส๊ะ ครูโรงเรียนอนุบาลโอบอ้อม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

9. นายชัยยะ หวันตาหลา นักการฯ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา นักการภารโรง 

สนามสอบ อนุบาลท่าแพพัฒนา 
1. นายน๊อต บูเก็ม ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลท่าแพพัฒนา หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวฮาบีบ๊ะ รอเกต ครโูรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา เจ้าหน้าที่พยาบาล 

3. นายอาหมาด กุลหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

4. นางสมจิตร  ช่วยชู ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

5. นางสาวใสหนาบ ทิ้งน้ ารอบ ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

6. นางฮาสีซ๊ะ ลาลี ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

7. นางสาวกนกวรรณ เงดหมาน ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา นักการภารโรง 

สนามสอบ พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 
1. นางสาวอานิตา มนูญดาหวี ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนา

การศึกษามูลนิธิ 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางสาวอาเซี๊ยะ อาด า ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวกูนุสราภรณ์ กูหลง ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ เจ้าหน้าที่พยาบาล 

4. นางสาวกูสาหรอ กูหลง ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นางสาวรัตนา รองเดช ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการกลาง 

6. นางสาวกาญจนา แสงสว่าง ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการกลาง 

7. นางสาวจิรวรรร ยิ่งขจร ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

8. นางสาวชณาฎา พุทธิยมงคลกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

9. นางนงเยาว์ ชาญสมุทร ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

10.นางเพียงเพชร สหัสสธารา ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

11.นายวรเมธ งะเจ๊ะ ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

12.นางสาวรัตนา บุปผะโก ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
 (วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
 

/13.นางสาวสุภิญญา …. 
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13.นางสาวสุภิญญา สุวรรณสขุ ครูโรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

14.นางสุรีรัตน์ ธีระกุล ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

15.นางสาวเบญจวรรณ จินา ครูโรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดสตูลสันตยาราม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

16.นางนูรียดา นาคสง่า ครูโรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดสตูลสันตยาราม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

17.นางสาวสุธาทิพย์ ขาวทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดสตูลสันตยาราม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

18.นางสาววิไล ดินเตบ ครูโรงเรียนเทศบาล 1  
(วัดสตูลสันตยาราม) 

กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

19.นางสาวเจบุหลัน หมุดลิหา ครูโรงเรียนจงหัว กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

20.นางสาวอ าภาพร รองเดช ครูโรงเรียนจงหัว กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

21.นายสุไฮมี สะมะแอ ครูพัฒนาการศึกษามูลนิธิ นักการภารโรง 

22.นายสะอาด บิลังโหลด ครูพัฒนาการศึกษามูลนิธิ นักการภารโรง 

โดยใหค้ณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่  

 1.  ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบและด าเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน
การจัดสอบและข้ันตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

 3.  เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบก ากับการจัดห้องสอบ ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ
บนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งก ากับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
สนามสอบและหน้าห้องสอบ   

 4.  เป็นผู้ท าหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ สทศ. อนุญาตให้เปิดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบตามตารางสอบ  โดยมีตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ที่ศูนย์สอบ
มอบหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและลงนามในเอกสารก ากับการเปิดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ (O-NET10) ให้ครบถ้วน  

 5.  ขออนุมัติจากศูนย์สอบ กรณีนักเรียนมาติดต่อเพ่ือขออนุญาตเข้าสอบซึ่งนักเรียนจะเข้าสอบ
ได้  เมื่อได้รับอนุญาตจากศูนย์สอบ และด าเนินการสอบตามแนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  

 
 /6.  ก ากับ ติดตาม …. 
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 6.  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด 
 7.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่กรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่องต่อ

หน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ 
 8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา สนามสอบรายงานผลการด าเนินการสอบ ผ่านทาง

ระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th  

 9.  ก ากับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษค าตอบ แบบทดสอบให้
ครบถ้วน ห้ามตกหล่นที่สนามสอบ 

 10.  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวันให้
หัวหน้าสนามสอบ  ด าเนินการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์สอบ 
เพ่ือส่งกลับศูนย์สอบทันทีห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ 

 11.  ประสานงานกับศูนย์สอบในการสรุปผล 
            11.1  รายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ระดับสนามสอบ (O-NET5) ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th 
             11.2  สรุปค่าใช้จ่ายการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ

และใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจ าสนามสอบ (O-NET8)  
            11.3  การส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการเงินให้ศูนย์สอบ 

 12.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือส่อว่าจะมี
การทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET (สทศ.5)  
โดยกรรมการคุมสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขียนรายงานและเสนอหัวหน้าสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือให้      
ความเห็นพร้อมทั้งลงนาม รวบรวมเสนอศูนย์สอบและส่ง สทศ. พิจารณาต่อไป 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ  

การจัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การ 

จัดสอบ  
3.  ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบได้

รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา ก าหนดการสอบ อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบและระเบียบการเข้า
สอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ  

4.  ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  
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เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด
สอบ  

3. ประจ า ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายในสนาม 
สอบ 

กรรมการกลาง  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2.   ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด 

สอบ 
3.  ด าเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือ 

มอบให้กรรมการคุมสอบ 
4.  ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
5.  ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในใบ 

เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2 และ สทศ.3) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
6.  ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ รับรายงานตัวผู้เข้า

สอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดยอ านวยความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ 
และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบ ให้กับผู้เข้าสอบ 
  7.  จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆเช่น แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มค าขอ 
แก้ไขข้อมลู 

8.  ท าหน้าที่เป็นผู้บรรจุซองกระดาษค าตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบเพ่ือส่งกลับ  
สทศ. และเตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ 
  9.  รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยน าส่งให้ศูนย์สอบ เพื่อส่งให้ สทศ.   

10. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่ 
  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 

/2. ศึกษาและ …. 
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2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด 

สอบ  
3. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง โดย 

ยึดถือขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
4.  ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ 
5.  กรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบ

ทันทีและห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 
6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7.  ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้ 

เข้าสอบ (สทศ.2 และ สทศ.3) 
8.  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หวั

กระดาษค าตอบให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
9.  หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา รักษากระดาษค าตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบ

ไม่ให้สูญหาย และต้องน าส่งกรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  

นักการภารโรง  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ  
2.  ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด 

สอบ 
3. จัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันท าการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสอบ

ตามแผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้
เรียบร้อย  

4. ด าเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร          
การสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

5. อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบโดยด าเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละต าแหน่ง ได้ศึกษาคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบอย่างละเอียดและด าเนินการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมายและข้อปฏิบัติตามที่ สทศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่   3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 
 
    (นายสมพงศ์  พละไชย) 
              ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 


