
 
ประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

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

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติรวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มอบหมายให้ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 
ตามค าสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ 110/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของ
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านัก
นายกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการด าเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็น
ตามมาตรฐาน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์สอบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ดังต่อไปนี้ 

สนามสอบ ดารุลอูลูม 
1. นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา ผู้อ านวยการโรงเรียนดารุลอูลูม หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาวนุสรี มาลิน ี ครโูรงเรียนดารุลอูลูม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางอุไร เส็นติระ ครโูรงเรียนดารุลอูลูม เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวนูรีดา ฮาแวมาเนาะ ครโูรงเรียนดารุลอูลูม เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางซอฝีเย๊าะ สูสัน ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการกลาง 
6. นางกาญจนา บัวเนี่ยว ครูโรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
กรรมการกลาง 

7. นางสาววลัยลักษณ์ จิตประพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

กรรมการกลาง 

8. นางสาวมารีย๊ะ เหมจ า ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการกลาง 
      /9. นางสาวยูวัยรีย๊ะ .... 
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9. นางสาวยูวัยรีย๊ะ ดาหมาด ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
10.นางสาวยามีล๊ะ จงจิตร ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
11.นายสุทธิรักษ์ หมาดตา ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
12.นางสาวหัสณี บาหลัง ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
13.นางสาวใหมสาเราะห์ แดงปก ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
14.นางสาวฮาฟีเซาะ ใบหล า ครูโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
15.นายชัยศักดิ์ ปะลาวัลย์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
16.นายณัฐนันท์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
17.นางสาวนัยนา การดาสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
18.นางธัญญรัตน์ เลากาญจนศร ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
19.นางสาวพิมพ์พิศา ลูวันอาสัน ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
20.นางผกา แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
21.นางศิรินรัตน์ จันทสุวรรณ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
22.นางยานีดา แซะอามา ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
23.นายอาชา และเจริญ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 
24.นางสาวเสาด๊ะ แดงงาม พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล 2 

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

25.นางสาวรอกีย๊ะ รูบามา ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
26.นางสาวนริศรา สุบาโกย ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 
27.นายอาหมาด สาดีน ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

28.นางอามีนะห์ เพชรเนียม ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

29.นางสาวฮามีด๊ะ หวันยาวา ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

30.นางสาวฮานาน สาเมาะ ครโูรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

31.นางสาวนูรุลฮูดา เจะดะ ครูโรงเรียนม าบาอูลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

32.นางสาวสุไรดา มะสมัน ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

33.นางสาวสมศรี หลังยาหน่าย ครูโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบส ารอง 
34.นายสน เจะหมีน ครโูรงเรียนดารุลอูลูม นักการภารโรง 
35.นายมูฮัมหมัดชุกรี พงค์หลง ครโูรงเรียนดารุลอูลูม นักการภารโรง 

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

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายทนงศักดิ์ อินทร์ณรงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

/3. นางสาวจิราพร …. 
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3. นางสาวจิราพร โชติพานิช ครูโรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
เจ้าหน้าที่พยาบาล 

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

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นายอิสมาแอล ดาเจ๊ะ ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการกลาง 
6. นางสาวมุนา ลายู ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการกลาง 
7. นางสาวฟาตีมะฮ์ เก็มเส็น ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
8. นางสาวฟัดลีนา ยูโซะ ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
9. นางรอบิฉ๊ะ หวันเก ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
10.นางสาวมีนา ไมมะหาด ครโูรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
11.นางลลิตา สุขสง่า ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
12.นางสาวฮาซาน๊ะ ทิ้งปากถ้ า ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
13.นางสาวซูไรดา เจะมิง ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14.นายนะวะวี เกษมเดชา ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
15.นางสาวพรเพ็ญ ศาสนะภาพ ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
16.นางสาววิลาวรรณ เหตุมัน ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
17.นางสบีน่า หมันใจดี ครโูรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธ ิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
18.นายฆอเหลด  กรมเมือง ครูโรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
19.นางสาวนิภาวดี  สว่างนิพันธ์ ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
20.นางสาวฟาร่า ใบหาด ครโูรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 
21.นายวทัญญู หนูแก้ว นักการฯ โรงเรียนเทศบาล 2  

(วัดชนาธิปเฉลิม) 
นักการภารโรง 

22.นายสุริด สะตามัน นักการฯ โรงเรียนเทศบาล 2  
(วัดชนาธิปเฉลิม) 

นักการภารโรง 

สนามสอบ มุสลิมศึกษา 
1. นายกอเดช หลงสมัน ผู้อ านวยการโรงเรียนมุสลิมศึกษา หัวหน้าสนามสอบ 
2. นายเอกสิทธิ โอมณี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางสาวนุรตีน่า เกปัน ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวมารียัม หาโส๊ะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
5. นางฆอดีย๊ะ สาดีน ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการกลาง 
6. นายกูอาหมาด สตอหลง ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
7. นางสาวกรรณิกา ส าลี ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

 
/8. นายจตุรงค์ …. 
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8. นายจตุรงค์ ตาเดอิน ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
9. นางสาวซอฝียะห์ สกุลา ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
10.นางสาวนัสรียา สาดีน ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
11.นางสาวนัฎศิมา ส ามะเนี๊ยะ ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
12.นางสาวสุกัญญา สาดอาหลี ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
13.นางสาวสุทธิดา จันทรัตนา ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
14.นางสาววาสิณี โส๊ะตรา ครโูรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
15.นางสาวสุนี หลงสมัน ครโูรงเรียนอิสสลามวิทยามูลนิธิ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 
16.นายชัยยัณห์ สันง๊ะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา นักการภารโรง 

สนามสอบ สามัคคีอิสลามวิทยา 
1. นางสาวอามีนะฮ์ ปังหลีเส็น ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา หัวหน้าสนามสอบ 
2. ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ อิสมัญ ครูโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
3. นางปารีญา ปะดุกา ครูโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
4. นางสาวฮับเซ๊าะ หมันเส็น ครโูรงเรียนดารุลอูลูม กรรมการกลาง 
5. นางสาวชารีน่า เกตุมุณี ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
6. นางสุหรี องสารา ครูโรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
7. นางสาวฟิตตรีดา สะนา ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
8. นางสาวสนธยา หมาดเต๊ะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
9. นางสาวสาลูมี หลงโส๊ะ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
10.นางสาวอนงคน์ารถ ฮะยีต ามะลัง ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
11.นายวินัย สุขแก้ว ครโูรงเรียนโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
12.นางสาวนลฐิยา หลงจ ิ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนแสงธรรม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 
13.นายรออุบ มาลินี นักการฯ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา นักการภารโรง 

สนามสอบ นิคมพัฒนาผัง 6 
1. นางพิมพา หมานเหล็ก คร ูรักษาการในต าแหน่ง  

ผอ.โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
หัวหน้าสนามสอบ 

2. นางจรัสศรี สุกแดง ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาวฟารีด๊ะ ลีงาล่าห์ ครูโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวซีตี แดงตี ครโูรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวฝาดีล๊ะ พงค์หลง ครโูรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาวนุซรา แดงงาม ครโูรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นายธานินทร์ จันทอง นักการฯ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ นักการภารโรง 

/สนามสอบสตูล .... 
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สนามสอบ สตูลศานติศึกษา 
1. นายอดุลย์ มะมิง ผู้อ านวยการโรงเรียนสตูลศานติศึกษา หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางอะฉ๊ะ  เกษา รอง ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาวจันทร์จิรา  ส าเร ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวฟารีดา  หลงสะเตี๊ยะ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวสุวรรณนี  หลีบังสา ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาววิลาวรรณ  แคสนัน่ ครูโรงเรียนทุ่งหว้าวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นางศิราณี  ปิอาตู ผู้ช่วย ผอ.โรงเรียนสตูลศานติศึกษา นักการภารโรง 

สนามสอบ อัลฟุรกอนวิทยา 
1. นายกิติพงษ์ จิตเที่ยง ผู้อ านวยการโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาววิภา ส าเร ครโูรงเรียนโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นางสาวโซเฟีย หลีมานัน ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวปาลิตา โส๊ะเต่ง ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
5. นางสาวสุธิดา สาสว่าง ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
6. นางสาววลีรัตน์ ไชยเทพ ครูโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
7. นายชัยยะ หวันตาหลา นักการโรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา นักการภารโรง 

สนามสอบ อนุบาลท่าแพพัฒนา 
1. นายน๊อต บูเก็ม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลทา่แพพัฒนา หัวหน้าสนามสอบ 
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ รอเกต ครโูรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา เจ้าหน้าที่พยาบาล 
3. นายวีระศักดิ์ ศิริวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 
4. นางสาวกรวรรณ ด าเอี่ยม ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

โดยใหค้ณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่  

 1.  ประสานงานกับศูนย์สอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบและด าเนินการตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดสอบและข้ันตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ 

 3.  เตรียมความพร้อมของสถานที่สอบก ากับการจัดห้องสอบ ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ
บนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งก ากับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสั มพันธ์
ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ   

 
 

/4.  เป็นผู้ท าหน้าที่…. 
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 4.  เป็นผู้ท าหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ สทศ. อนุญาตให้เปิดกล่องบรรจุ

แบบทดสอบได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมงก่อนเวลาสอบตามตารางสอบ  โดยมีตัวแทนศูนย์สอบหรือผู้ที่ศูนย์สอบ
มอบหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดและลงนามในเอกสารก ากับการเปิดกล่องบรรจุ
แบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ (O-NET10) ให้ครบถ้วน  

 5.  ขออนุมัติจากศูนย์สอบ กรณีนักเรียนมาติดต่อเพ่ือขออนุญาตเข้าสอบซึ่งนักเรียนจะเข้า
สอบได้  เมื่อได้รับอนุญาตจากศูนย์สอบ และด าเนินการสอบตามแนวปฏิบัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ   

 6.  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด 

 7.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่กรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ ในสนามสอบบกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ 

 8.  หลังเสร็จสิ้นการสอบของแต่ละวิชา สนามสอบรายงานผลการด าเนินการสอบ ผ่านทาง
ระบบบริหารการจัดสอบ ที่ www.niets.or.th  

 9.  ก ากับให้กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษค าตอบ แบบทดสอบ
ให้ครบถ้วน ห้ามตกหล่นที่สนามสอบ 

 10.  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ เมื่อการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวันให้
หัวหน้าสนามสอบ  ด าเนินการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบที่ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วให้ตัวแทนศูนย์
สอบ เพื่อส่งกลับศูนย์สอบทันทีห้ามทิ้งกล่องบรรจุซองกระดาษค 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 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือส่อว่า
จะมีการทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET 
(สทศ.5)  โดยกรรมการคุมสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขียนรายงานและเสนอหัวหน้าสนามสอบพิจารณาการตัดสิน
หรือใหค้วามเห็นพร้อมทั้งลงนาม รวบรวมเสนอศูนย์สอบและส่ง สทศ. พิจารณาต่อไป 
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ  มีหน้าที่ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การจัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด
สอบ 

 3. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
/4. ดูแลเรื่อง .... 
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4. ดูแลเรื่องอาคารสถานที่และเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ตรวจสอบการติดเอกสารที่ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์  หน้าห้องและในห้องสอบ 
5. อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและการบริหารการสอบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด 

สอบ  
3. ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าสอบได้ 

รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา ก าหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบและระเบียบการ
เข้าสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ  

4. ประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ 
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การจัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด

สอบ  
3. ประจ า ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายใน 

สนามสอบ 

กรรมการกลาง  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 

สอบการคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัด 

สอบ 
3. ด าเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือ 

มอบให้กรรมการคุมสอบ 
  4. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและ 
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

/5. ตรวจนับจ านวน ….. 
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  5. ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุ ในใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2 และ สทศ.3) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 

6. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ 
  7. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดย 
อ านวยความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ 
ตารางสอบ ให้กับผู้เข้าสอบ 
  8. จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆเช่น แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มค าขอแก้ไข
ข้อมูล 
  9. ท าหน้าที่เป็นผู้บรรจุซองกระดาษค าตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบเพ่ือส่งกลับ 
สทศ. และเตรียมส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ 

10. รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยน าส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
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 การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้ เข้าสอบที่หัว

กระดาษค าตอบให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
9. หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา รักษากระดาษค าตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบ

ไม่ให้สูญหาย และต้องน าส่งกรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  
 
 

/นักการภารโรง …. 
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นักการภารโรง  มีหน้าที่ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ  
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์ 

การจัดสอบ 
3.  จัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันท าการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสอบ 

ตามแผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้
เรียบร้อย  

4. ด าเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร          
การสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

5. อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยด าเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการ 
ร้องขอ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

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

ประกาศ ณ วันที่   3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
        
        (นายสมพงศ์  พละไชย) 
          ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
 


