
 
 

ค ำสั่ง ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบที่ ๕  โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี 
ที ่๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

--------------------------------------------- 
   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑        ร่วมกับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
(องค์กรมหำชน) จะด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓     ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐  ในวันที่ ๓-๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑    เพ่ือน ำผลกกำรทดสอบปปใช้ในองค์ประกอบหนึ่งในกำรส ำเรจจกำรศึกษำ
ตำมหกักสูตรแกนกกำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑     แกะน ำผลกกำรทดสอบปปใช้ในกำรประเมินผลก
กำรเรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ  
 ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๑ จึงก ำหนดให้โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุร ี
เป็นศูนย์เครือข่ำยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ซ่ึง
ประกอบด้วยสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ จ ำนวน ๑๑ โรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นปปด้วยควำม
เรียบร้อย บรรกุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ แกะสอดคก้องกับมำตรฐำนกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดสอบ ดังนี้ 
 

     คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑.นำยพิศณุ ศรีพก  ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี 
 ๒.นำยโสภณ กมก  ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม   รองประธำน 
 ๓.นำยสุพจน์ หก้ำธรรม ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์    รองประธำน 
 ๔.นำยบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงมดวิทยำ“สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” กรรมกำร 
 ๕.นำยเทพพร อำจเวทย์ ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแจงร้อนวิทยำ   กรรมกำร 
 ๖.นำยปรีชำ ชูเชิด  ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
 ๗.นำยวิธำน พรหมสินธุศักดิ์ ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำร 
 ๘.ว่ำทีร่้อยตรีเกียรติศักดิ์ หมัดชำ รองผลู้อ ำนวยกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                          ผลู้อ ำนวยกำรอิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย  กรรมกำร 
 ๙.นำยชำย จันทร์งำม ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน  กรรมกำร 
๑๐.นำงสำววิมกนำถ บัวแก้ว ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม  กรรมกำร 
๑๑.นำงบุสบง พรหมจันทร์ ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพุทธบูชำ 
๑๒.นำงสุชำรัตน ์ ดิสข ำ  รองผลู้อ ำนวยกำรกกุ่มบริหำรทั่วปปปฏิบัติรำชกำรแทน  
    รองผลู้อ ำนวยกำรกกุ่มบริหำรวิชำกำรโรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย  ธนบุรี 
หน้ำที ่ ๑. ประสำนงำนกับศูนย์สอบ แกะด ำเนินกำรตำมนโยบำยแกะแนวทำงปฏิบัติของศูนย์สอบอย่ำงเคร่งครัด 

 ๒. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร วำงแผลนปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับดูแก เร่งรัดติดตำมประเมินผลก  
    แกะแก้ปขปัญหำอันอำจเกิดขึ้นภำยในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบแกะสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ 

         / ๓.แต่งตั้งคณะกรรมกำร... 

กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 

ประธำนกรรมกำร 

กรรมกำรแกะผลู้ชว่ยเกขำนุกำร 
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 ๓. แตง่ตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะระดับสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เพ่ือ
     ปฏิบัติหน้ำที่ในระดับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะระดับสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ ตำมควำม
     จ ำเป็นแกะเหจนสมควร         
           

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย ธนบุรี 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยพิศณุ ศรีพก    ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงสุชำรัตน ์ ดิสข ำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวประภัสสร   วำนิชสุขสมบัติ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวมธุรินทร์    สุทธิเชษฐ์  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยจตุพก  บุญภิญโญ  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงสำวตวงรัตน ์ สนธิแป้น  กรรมกำร 

๒.๖ นำยอภิรำษฎร์ น้อยรำษฎร์  กรรมกำรแกะเกขำนุกำร  
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ของทุกสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำย 
              กำรสอบท่ี ๕ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะเกจบรักษำให้ปกอดภัย  
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงศรสีุดำ      สุขชุม   
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์สอบ (สพม.๑) แกะโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำย เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
 จัดสอบ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และกำรเงิน 
    นำยภำนุพงศ์         นิมิตรมงคก   
หน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบ แกะห้องสอบ 
 ๒. ประชำสัมพันธ์เวกำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรสอบ แกะงำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรสอบ 
 ๓. ยืมเงินให้กับสนำมสอบทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ ตำมที่ปด้จัดสรรจำกศูนย์สอบ(สพม.๑.) 
 ๔. รวบรวมหกักฐำนก้ำงหนี้จำกทุกสนำมสอบ แก้วน ำส่งศูนย์สอบ(สพม.๑) ภำยในวัน เวกำที่ก ำหนด 
 

         / ๕. คณะกรรมกำร รับ-ส่ง... 
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๕. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๕.๑ นำยวัชระ  ใบยูซบ   ประธำนกรรมกำร 

๕.๒ นำยชำตร ี  ตรำชู   กรรมกำร 
๕.๓ นำยธนัสชัย  กิจแก้ว   พนักงำนขับรถ 

หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกศูนย์สอบ      
              (สพม.๑)  แกะน ำส่งมอบต่อให้สนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำย 
     กำรสอบแกะส่งหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์สอบ ตำมก ำหนดเวกำ 
 

๖. คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบ 
 ๖.๑ นำยเตชทัต  หก้ำหิบ   ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำยอดิศร  โตดิกกเวชช ์  กรรมกำร 
หน้ำที ่ รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์เก่ียวกับกำรสอบจำกศูนย์สอบ  เกจบรักษำปว้ให้ปกอดภัยแกะ 
 ส่งมอบให้กับคณะกรรมกำรกกำงตำมเวกำที่ก ำหนด 
 

๗.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๗.๑ นำยเดชกือศักดิ์      เหมทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒ นำยกุกวัฒน์         อภัยจิรรัตน์  กรรมกำร 
 ๗.๓ นำยกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  กรรมกำร 
 ๗.๔ นำยธเนศ  ดิ้นสกุก   กรรมกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดสติ๊กเกอร์เกขท่ีนั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๘. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยสุเชษฐ หนูเทศ คร ูโรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวกรกฎ จิตรำนุเครำะห์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำยเอกภพ ศรีภักดี ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำววิปกวรรณ กกิ่นขจร ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำยด ำรง       ธัญญะผลก ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวจุฬำรัตน์ ดวงแก้ว ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงอระภำ ชวนวัน ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำยปกรณ์ ฤกษ์วิปก ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำยณัฐกร หก่อวัตร ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงสำวศศิธร นิกพุ่ม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำยเมธี ตั้งสิริพัฒนำ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำงสำวเมียวดี ดีพูน ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำงสำวสโรชำ แสงสว่ำง ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำยวิชัย นำห่อม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำยบุรินทรวรวิทย์ พ่วนอุ๋ย ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวสุจรรย์จิรำ ตำมจิตเจริญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 

/๑๗.นำงสำววรำภรณ์....... 
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๑๗. นำงสำววรำภรณ์ อภิวัฒนำพงศ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำยปริญญำ ภู่คร้ำม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำงสำวกษมำ มำกำแวจันทร์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวกนก ศิริกุกวิริยะ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๑. นำงสำวสุวจ ี ศุภมงคกสำร ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำงสำวศิริขวัญ แสงเพจชร ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำงสำวกัดดำ โจมสติ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำยพงศธร แก้วอมร ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงสำวสุวิมก ฟูแสง ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำงสำวอุบกรัตน์ แก้วดี ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๗. นำงสำวศศิธร จีนธรรม ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๘. นำยศุภมิตร อำรีมิตร ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๙. นำงสำวพัชรำภรณ์ บุญธรรม ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๐. นำงสำวสุนันทำ   อุ่นจำงวำง ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๑. นำงสำวณัฏฐำ ปัทมำนุสรณ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๒. นำงสำววิภำวรรณ กันยำ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๓. นำงสำวพัขรำ   สุวรรณชัย ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๔. นำยวีรพก ธรรมรักษ์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๕. นำงสำววีรยำ   นำมวงศ์ชัย ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๖. นำยณัฎฐภูมินทร์ สุวรรณรงค์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๙. คณะกรรมกำรท ำลำยข้อสอบ 
๙.๑ นำงสุชำรัตน์         ดิสข ำ   ประธำนกรรมกำร 

 ๙.๒ นำยเดชกือศักดิ์        เหมทำนนท์  กรรมกำร 
 ๙.๓ นำยกุกวัฒน์          อภัยจิรรัตน์  กรรมกำร 
 ๙.๔ นำยกิตติพงษ์  วงศ์สวัสดิ์  กรรมกำร 
 ๙.๕ นำยธเนศ   ดิ้นสกุก   กรรมกำรแกะเกขำนุกำร  
หน้ำที ่ ท ำกำยแบบทดสอบ เมื่อ สทศ. ประกำศผลกสอบเรียบร้อยแก้ว แกะรำยงำนแจ้งผลกกำรท ำกำยให้ส ำนักงำน  
 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ทรำบ 
 
 

 
 
 

/คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๒...... 
   



 -๕- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๒  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยสุพจน์     หก้ำธรรม   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงสำวจงกก    ตั้งตุกำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวกุกกันยำ   กระจับเงิน  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงศรำวัณ   ค ำพร้อง   กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงวัชรำภำ  ทองมี   กรรมกำร 
        ๒.๕ นำงสำวกะมุก   ตำกกุก   กรรมกำร     
        ๒.๖ นำยมงคก    วงศ์พยัคฆ์  กรรมกำร     
 ๒.๗ นำงสำวสิริรัตน ์ สืบแก้ว   กรรมกำร  
 ๒.๘ นำงสำวนิ่มนวก แดงบรรดิษฐ  กรรมกำรแกะเกขำนุกำร     
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขที่นั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงชนันรัตน์    บุตรทองค ำ    
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ ์และกำรเงิน 
    นำงสำวมนันยำ วรรณศรีสวัสดิ์ 
หน้ำที ่ ๑. ประชำสัมพันธ์ควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบ แกะห้องสอบ 
 ๒. ประชำสัมพันธ์เวกำที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรสอบ แกะงำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรสอบ 
 ๓. ยืมเงินให้กับสนำมสอบ ตำมที่ปด้จัดสรรจำกศูนย์สอบ(สพม.๑.) 
 ๔. รวบรวมหกักฐำนก้ำงหนี้จำกสนำมสอบ แก้วน ำส่งศูนย์สอบ(สพม.๑) ภำยในวัน เวกำที่ก ำหนด 
 
 

/๕. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ….. 
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๕. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๕.๑ นำงสำวนิ่มนวก แดงบรรดิษฐ ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำงสำวกุกกันยำ   กระจับเงิน รองประธำนกรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวกะมุก   ตำกกุก  กรรมกำร 
 ๕.๔ นำยเกิศศักดิ์ ปกำบู่ทอง พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๖.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๖.๑ นำงประนอม จั่นแย้ม  ประธำนกรรมกำร   
 ๖.๒ นำยแต้ม  อยู่อินทร์ นักกำรภำรโรง 
 ๖.๓ นำยเอกชัย  ตรีเมฆ  นักกำรภำรโรง 
 ๖.๔ นำยเหว่ำ  ทัสวงษ ์  นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๗. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยพงษ์พิทักษ์   ทำนำค ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวปิยวรรณ ตำค ำแสง ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำยประภำกร    นำทำม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวสุรภรณ์ ปิงแก้ว ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำวภัทรณรินทร์    กองงำม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวสมัชญำ ปินตำ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสำวนำรีรัตน์    มีนุ่น ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำงสำวอทิตยำ ศรีน้อย ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำวสุภำรักษ์    แดนกำปสย ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงสำวณัฐทิตำ รักษำ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำงสำวดวงพร    มณีเจริญวรรณ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำงสำวอรสำ ดิษฐเจริญ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำงสำวภัสนันท์    สุกใส ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวภำวิณี กุกวำทศิกป์วงศ์ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำงสำวกำญจนำ    พรหมอินทร์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวมณีรัตน์ อินทองค ำ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำยปรัชญ์    สร้อยพูก ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวโสธยำ พกอยมี ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำงสำวณฐพร    มำนะชนม์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวสุปรียำ ทองรุ่ง ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 

/๒๑.นำงสำวสำยทิพย์....... 
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๒๑. นำงสำวสำยทิพย์    ทองเนียม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำยศุพกฤษณ์ สืบวงษ ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำงสำวสวิตตำ    ด ำสองศรี ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำยทนำศิกป์ ทิพย์แสง ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงพรพรรณ    พุกชำวนำ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำงสำวจินตนำ ศิกำวงษ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๗. นำงสำวพิชญำ    เครือรัญญำ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๘. นำงสำวปนัดดำ พิทักษำ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๙. นำงสำววรรณิกำ    อยู่สุข ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๐. นำงสำวศรีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๑. นำงยุพิน    สุดตำนำ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๒. นำยฐิติวัสส ์ ปัญญำวชิรญำณ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๓. นำยดนัย    วินิจ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๔. นำงสำวศรัณยำ มำทิพย์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๕. นำงสำวจินดำกักษณ์    เทศธรรม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๖. นำยประชำรัฐ กนิษฐสวัสดิ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๗. นำยเตวิทย์    ชูศักดิ์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๙ 
๓๘. นำงสำวกมกวรรณ สินประเสริฐ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๙ 
๓๙. นำยพิทักษ์    โบสิทธิ์พิเชษฐ์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒๐ 
๔๐. นำงสำวกรภัทร ดิษยมนตรี ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๒๐ 
หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๓...... 
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คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๓  โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยโสภณ กมก    ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงณิชำฒ์  สุกรี   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยธนพัฒน์ อินทุกำนตะ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงอัญชุกี  วิชัย   กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงบุษบำ  โหระวงศ์  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยบรรจบ  ค ำเพรำะ  กรรมกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำยสุนทร มูกศำสตร์   
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำยกิติพงค์  พรหมชนะ  ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยสมนึก  ก้ำนพุดซำ  พนักงำนขับรถ  
หน้ำที่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกีย่วข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๕.คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
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๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำยสมบูรณ ์ ประทุมทิพย์  นักกำรภำรโรง 
 ๕.๒ นำงจันทร์เพจญ จรูญวัน   นักกำรภำรโรง 
 ๕.๓ นำยขวัญทอง อันพิมพำ  นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนทีส่ ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยศุภกิตติ์  บุญเตี้ย ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวณัฐกียำ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำยธนกฤต  เกษกิ่ง ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวญำดำ ค ำเอ่ียม ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำววรรณรัตน์   วิกำนันท์ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวประกำยเดือน กีสุขสำม ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสำวปัณฑิตำ  สุภำรัตน์ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำงสำวนภำพร ใจสมุทร ครู โรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำยจรัญ  ขันทองค ำ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงพิมผลกำ ชนะศรี ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำงสำวพิมพ์ณภัส  เพจงคำสุคันโธ ครู โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำยทวีศักดิ์ เดชบ ำรุง ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำงสำวสุวรรณมำกี ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวอมำวสี วิริยะนุเครำะห์ ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำงสำวอัยรำ ปกรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงจรรยำ ประสำทเขตต์กำร ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำงสำวสุพัตรำ ทองค ำ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวกนกนุช กัญญพัชร ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำงสำวปรียำ บุญเขียน ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวศุภักษร ดำรำแว๋ว ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๑. นำยทินวัฒน์ สัมฤทธิ์สุทธิ์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำงสำวกกิตำ กก้ำเกิด ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำงสำวสิรี ประสงค์สุข ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำงสำวขวัญนภัทรส์รณ ์ พรพรมยงสุข ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงสำวพิศมัย ค ำนนท์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำงสำวเนตรอัปสร ศักดิ์กำพย์ ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๗. นำงสำวสำยสุณีย์ ตะเภำทอง ครู โรงเรียนวดัพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๘. นำงสำวพกอยปพกิน นำรำด ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๙. นำงสำวรตินันท์ เพชรแท้ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๐. นำยวิชำนุ สุทธิโพธิ์ ครู อิสกำมวิทยำกยัแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 

/หน้ำที…่ 



 -๑๐- 
 
หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๔..... 



 -๑๑- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๔  โรงเรียนบำงมดวิทยำ “สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ์” 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงสุนิสำ    สำยบัว  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวสำวิตร ี   จุ้ยทอง  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวประภำกักษณ์  เพียมะ  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยรัฐชำ    รัตนวรรณ์  กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรกัษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงสำวพิมพ์ฐินันท์ ดิกกสุนทร  
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำยศันสนะ  เก่งกำรุณกิจ  ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยชำญ    ฤทธิ์เดช   พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำยเจริญรัตน์   จักรนำมก   นักกำรภำรโรง   
 ๕.๒ นำยปรีชำ    จิตโอภำสศรีเพจชร  นักกำรภำรโรง 
 ๕.๓ นำยสุพร  สงวนงำม  นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์  
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย / ๖.คณะกรรมกำรคุมสอบ…… 



 -๑๒- 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยวรวุฒ ิ บุตรศำสตร์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวสุดำพิชญ์ ยมจินดำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำงสำววำสนำ วงษำปชย ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำยสัจวุฒ ิ บุญสรรค์ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำวปรำณีวักย์ สำยบุดดี ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวนิตยำ ชัยมงคก ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสำวทิพำกร กั่นนำวำ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำยพักกภ เพจชรปชย ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุร ี กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำวกัณธนวีณ์ หมีนหก ำ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงสำวกิติยำ ฝำชัยภูม ิ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำงสำวรุ่งนภำ น่วมน้อย ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำงสำววกัยกักษณ์ หำญสิงห์ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำงสำวรอพิดำ หกงเป๊ำะ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวปำณิสรำ สมจริงจงรัก ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำงสำววกัญช์ภร งำมโกมก ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวอัญชนำ โพธิพกำกร ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำงสำวชุติมำ    สำระกุก ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวชนกชนม์ แหยมประสงค์ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำยเดชำ    เดชะค ำภู ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวพัชรินทร์ บุตรสันเทียะ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๑. นำงสำวสุธำสิน ี   เถำมำนกูก ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำงสำวศศิธร กำดแก้ว ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำงสำววรรณิภำ    ศรีนนท์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำงสำวปิยนุช เรียมสันเที้ยะ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงนิโกบก    สระแก้ว ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำงสำวพรพัสนันท์ แสนสีสม ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมทีห่ัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่๕…… 



 -๑๓- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๕  โรงเรียนแจงร้อนวิทยำ 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยเทพพร   อำจเวทย์   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 นำงศรัญญำ   ทองดี    ประธำนกรรมกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำยสรำวุฒิ   พัฒรำกุก 
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำยกือชำ   สืบสกุกทอง  ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยจ ำรูญ    คก้อยสวำท  พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 นำยแสงชัย   บุญญำ   นักกำรภำรโรง   
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๖.คณะกรรมกำรคุมสอบ…… 



 -๑๔- 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยชุมพร น้อยเพจง ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำยศิรสิน ฟุ้งสกุก ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำงสำวเพจญศิริ วิมำรเมฆ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำยพงษ์พัฒน์ ก้ำนจันทร์ ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำยจักรพันธ์ ผลิวบำง ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำยธนวันต์ พกยมมำ ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่๖…… 



 -๑๕- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๖  โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยปรีชำ   ชูเชิด    ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำยนิพก    ตีระมำศวณิช  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงบังอร    เกิศพรสุขสวัสดิ์  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวศศิธร   ชัยวัฒน ์  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยศุภกิจ    หงษ์ทอง  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยกฤษณะ    หม่อมรักษำ  กรรมกำร 
 ๒.๖ นำงสำวศิรินทิพย์    ศรีสุระ   กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงสุมำกี   มณีกำภ  
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำงสำวจิรนันท์   ด้วนรู้ที่   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยวินัย    ม่วงรุ่ง   พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำยวิทยำ    รักท้วม   นักกำรภำรโรง   
 ๕.๒ นำงอ ำปพ    พกำยเกจก  นักกำรภำรโรง 
 ๕.๓ นำยชเรศ     แนวเนียม  นักกำรภำรโรง   
 ๕.๔ นำงโชติกำ    อ ำปพรพิศ  นักกำรภำรโรง 

/หน้ำที่  ๑....... 



 -๑๖- 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยปพฑูรย์ สดมุ้ย ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวเบญริสำ งำมส ำโรง ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำยวำยุภักษ์ สิริกำญจนสกุก ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวฉัตรธิกำ รัดช ำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำยธีรพัชร์ ศิกำวิโรจน์ธำดำ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวณัฐณิชำ แบบสุวรรณ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงศรัณยำภร ศรแจ่ม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำยวรวุทธิ ์ ก่ำนพญำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำวจริยำ สอนใจ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำยทวีศักดิ์ สมศรีษะ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำยเผลดจจ ฉิมพันธ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำงสำวธนภรณ์ มูกอ้ำย ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำยชำนนท์ รักปรำงค์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวเกวกี ปัญโญใหญ่ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำยสุชำติ จงประเสริฐกุก ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวอัษฎำภรณ ์ สำคเรศ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำยอำนนท์ ทับทิม ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวรัตนำภรณ ์ โพธิกุดสัย ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำยอิทธิโชค นำคสนอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวคุรุรัตน์ ปูพบุญ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๑. นำงสำวนิศำรัตน์ แสงรี ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำยธนกฤต แก้วเกิด ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำยสีหนำท เพ่ิมรุ่งเรือง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำงสำวนกพรรณ ปชยชำรี ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงสำวจำรุวรรณ ยิ่งยงค์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำยวีระชัย คุณเมือง ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๗. นำงสำวอำทิติยำ มำกำแวจันทร์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๘. นำยเสกสิทธิ์ บรรดำศักดิ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๙. นำงสำวนันทยำ วงศ์จีน ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๐. นำงสำวรัตนำนุช จวบแจ้ง ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๑. นำงสำวแสงเดือน ชัยเชิดช ู ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๒. นำงกดำวักย์      ประจงพันธุ์ ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๓. ว่ำที่ร.ต.หญิงนงนภัส กำงร่มกกำง ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๔. นำงสำวนำถยำ กรอบมุข ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 

 

/๓๕. นำงสำวบุษรำคัม……. 



 -๑๗- 
 

๓๕. นำงสำวบุษรำคัม กัมพกำนนท์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๖. นำงสำวปนัดดำ วัฒโน ครู โรงเรียนรตันโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๗…… 



 -๑๘- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๗  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยวิธำน    พรหมสินธุศักดิ์   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงรัตนำกร   พุทธิเสำวภำคย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงรุ่งฟ้ำ    มีชูรส   รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงชนำกำนต ์ ธัญญะผลก  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำงสำวแก้วใจ เทียนธรรม  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำงสำวพิมพ์กดำ กมกศิริธนพงษ์  กรรมกำร 
 ๒.๖ นำงสำววำสนำ ปู่โรย   กรรมกำร 
 ๒.๗ นำงสำวศศิวิมก เพ่ิมกำภ   กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รบัส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงบุปผลำ ศรีทองแท้  
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำงสำวสุจิตรำภำ บุญแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยสมโภชน์   นำคก้วน  พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำยสุวิทย์    ทินวงษ์    นักกำรภำรโรง   
 ๕.๒ นำยสร้อย    พกปชยะ   นักกำรภำรโรง 
 ๕.๓ นำยชูศักดิ์    ปผล่งำม   นักกำรภำรโรง 

/ ๕.๔ นำงสำวรชันีวรรณ…… 



 -๑๙- 
 
 ๕.๔ นำงสำวรัชนวีรรณ ก้อนค ำ   นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 

๑. นำงสำวสุพิชญำ เทพวักย์ คร ูโรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำยเอกชัย ชินะตังกูร คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำงสำวอัญธิชำ เมฆชัย ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำยกริช เศรษฐธำดำ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำวรมณียำ     อมำตยคง ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำยคมกริช รักทุ่งรวงทอง คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสำวชุติมำ กีกำชนะชัยพงษ ์ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำยณรงค์ศักดิ์ กัปกักป์ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำววษมก ศรีวิรัญ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำยธีระยุทธ อ้วนวงค์ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำงสำวจีรำพร เหมือนประสำท ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำยณัฐพงษ์ สงครำม คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำงสำวอำภำภรณ์ ดวงสำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำยภูเบศ กระแสโสม คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำงสำวกรรณิกำร์ ยวงรัมย์ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวอภิญญำ นำคโสภณ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำงสำวฐิติมำ วงษ์สีทำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวเทวี ทำเหกจก คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำงสำวปิยธิดำ สีนำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำววิปก เกิดโมกี คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๑. นำงสำวชุกีภรณ ์   คก่องแคก่ว ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๒. นำยณัฐพก ภูมิกำศ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๑ 
๒๓. นำงสำวจิรวรรณ    จิตรเที่ยง ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๔. นำงสำวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงษ์ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๒ 
๒๕. นำงสำวสุภัทรำ    สองประสม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๖. นำงสำวเทพนภำ สองสำ คร ูโรงเรียนบำงมดวิทยำ"สีสุกหวำดจวนอุปถัมภ"์ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๓ 
๒๗. นำงสำวสำยสุนีย์    กิ้มรังษี ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๘. นำยพีรพก เฉกียวศิกป์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๔ 
๒๙. นำงสำวสุริยำวดี    ชวดอ่ิม ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๐. นำงสำวรัตนำภรณ ์ ศิริวัฒน์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๕ 
๓๑. นำงสำวอรุณทิพย์    โผลนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 
๓๒. นำงสำวมะก ิ ศรีสุทโท ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๖ 

 

/๓๓. นำงสำววศินี    



 -๒๐- 
 

๓๓. นำงสำววศินี    มำมีวัฒนะ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๔. นำยอำณัติ ส ำเร ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๗ 
๓๕. นำงสำวธัญกักษณ์    สนธิวงศ์ ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๖. นำยณัฐพงศ์   ทองมำ ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๘ 
๓๗. นำงสำวสุรัตวดี    ขุนปกร ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๙ 
๓๘. นำงสำวเบจญจวรรณ  ถิ่นพิบูกย์ ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๙ 
๓๙. นำงสำวกำญจนำ    แก้วมนตรี ครู โรงเรียนศึกษำนำรีวิทยำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒๐ 
๔๐. นำงสำวอภิญญำ   เกิดทะเก ครู โรงเรียนพิทยำกงกรณ์พิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๒๐ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๘…… 



 -๒๑- 
คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๘  อิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทย 

๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 ว่ำที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ หมัดชำ   รองผลู้อ ำนวยกำร รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                             ผลู้อ ำนวยกำรอิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงวันทนีย์   ยะกำปสย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงสำวธิดำรัตน ์ วัฒนำกกำง  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงวิปกพร  บริสุทธิ์   กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงสำวเอ้ือมพร  วอนยิน 
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ ว่ำที่ร้อยตรีนันทวุฒิ   พุ่มอ่ ำ   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยอุสมำน   ดำโร๊ส   พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำงอ ำพัน    รำษฎร์นิยม   นักกำรภำรโรง  
 ๕.๒ นำงรสสนำ   รำษฎร์นิยม  นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 

/ ๖.คณะกรรมกำรคุมสอบ…… 
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๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 

๑. นำยปรำชญ์กิตติ หมำยเจริญ คร ูโรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงสำวสุธำรัตน์ นักก ำ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำยธนพัฒน์ สงวนให้ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวอรณี วรรณวงค์ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำยปพศำก โคกรัมย์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวอุปรพร กองแก้ว ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำยวรนำฏ ชูสง ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำงสำวทัศนีย์ กวำดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำยสุวิกรม โรจนชูศร ี ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงชญำนิศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำงยูงทอง กรณีย์ คร ูโรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำยศรำวุธ ปำสกิจ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำยเสน่ห์ สมตัว ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวพจนำรถ ศิริธรรม ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำงปฐมพรสวรรค์ นำควำด ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำยอธิธนทัศน์ อำจะ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำยวิภำค เรืองสินจรัสแสง ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำยปพวักย์ สอนซ้ำย ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำยแสงดี ปรีชำประพำฬวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชำ กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวภัสร์นกิน วงศ์ปรีชำเกิศ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๙…… 



 -๒๓- 
คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๙  โรงเรียนวัดพุทธบูชำ 

๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำงบุสบง   พรหมจันทร์   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำงสำวรุ่งนภำ   ปกำบู่ทอง          ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำงขวัญใจ  เพชรกก้ำ  รองประธำนกรรมกำร 
 ๒.๓ นำงสำวภัทรำนิษฐ์   ชนะภูมิ   กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รบัส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำยสุทัศน์ แท่นมณี  
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำงสำวจรรยำ   แซ่อ้ึง  ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยอ ำนวย  ศรีกัดดำ  พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 ๕.๑ นำยสงัด  ดวงพรม        นักกำรภำรโรง   
 ๕.๒ นำยภิญโญ     กิจบุญชู            นักกำรภำรโรง 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 

/ ๖.คณะกรรมกำรคุมสอบ…… 



 -๒๔- 
๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 

๑. นำงสำวพรศรี กีทวีกุกสมบูรณ์ คร ูโรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. ว่ำที่ร้อยตรีปริญญำ ชัยสิทธิ์สงวน ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำงสำวอำรีย์รัตน คงพิทยำชัย ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวกุมำรี ปชยยะ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุร ี กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำยทวีรักษ์ เจียมวรกุกชัย ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำวรัศมี         มงคก ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสุชำดำ กิจบุญชู ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำยประสิทธิ์ ยิ่งสม ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำวกกิตำ บินรำมัน ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำยชำญณรงค์ สุขชำ ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
๑๑. นำยวรำฤทธิ์ ก๊ำสอุปร ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๒. นำงสำวมันทนำ อุทธำรัมย์ ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๖ 
๑๓. นำยกิตติเทพ สมสวย ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๔. นำงสำวเพชรอำภรณ์ พูนพิน ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๗ 
๑๕. นำยณัฏฐนันท์ บุญเสมอ ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๖. นำงสำวจริยำ สวัสดิพร้อม ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๘ 
๑๗. นำยวรชัย เดชบรรทม ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๘. นำงสำวเบญจรัตน์ พืชพันธ์ ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๙ 
๑๙. นำงสำวสุกมัย สุพรม ครู โรงเรียนบำงปะกอกวิทยำคม กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 
๒๐. นำงสำวจิตรกดำ สีขำม ครู อิสกำมวิทยำกัยแห่งประเทศปทย กรรมกำรห้องสอบที่ ๑๐ 

หน้ำที ่ ๑. รบั-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๑๐…… 



 -๒๕- 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๑๐  โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำยชำย   จันทร์งำม   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 ๒.๑ นำยมงคก  รังษีสุวกุก  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ น.ส.จุฑำรัตน์ พรมสิทธิ์  กรรมกำรแกะเกขำนุกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
  

๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงสำวจริยำ     ทศพร  
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำงสำวมุจกินทร ์ แสงสุวอ   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยธงชัย     ปกัดศรี   พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 นำงสำวสุชำดำ   ปกัดศรี   นักกำรภำรโรง   
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 

/ ๖.คณะกรรมกำรคุมสอบ…… 



 -๒๖- 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำยจิรวัฒน์ คงเทพ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุร ี กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำงศิริกักษณ์ ภูถำวร ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๓. นำงสำวสกุณำ   เทียมนำขำ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำงสำวบุญสวย สุนทะวงษ์ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำวกรรณิกำร์ แก้วประสิทธิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำงสำววิระสำฐ์ ศรีปัดถำ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๗. นำงสำวสุดำรัตน์ แป้นทอง ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๘. นำงทิพย์        ธรรมเกตุ ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๔ 
๙. นำงสำวสุกัญญำ สีภักดี ครู โรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 

๑๐. นำงสำวเยจนฤดี เรียนสี ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๕ 
หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
     สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๑๑…… 



 -๒๗- 
 
 

คณะกรรมกำรสนำมสอบที่ ๑๑  โรงเรียนพิทยำลงกรณ์พิทยำคม 
๑. หัวหน้ำสนำมสอบ 
 นำงสำววิมกนำถ   บัวแก้ว   ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. คณะกรรมกำรกลำง 
 นำงสำวพัชรำภรณ์ บุญเกื้อ   ประธำนกรรมกำร 
หน้ำที ่ ๑. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบแกะห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
    กำรประกำศรำยชื่อ แกะเกขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. รับส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบ ตำมวันเวกำที่นัดหมำยแกะ  
    เกจบรักษำให้ปกอดภัย 
 ๓. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรเกี่ยวกับกำรสอบพร้อมใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ 
    (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบ 
 ๔. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ แกะใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อยแกะนับจ ำนวนให้ 
    ถูกต้องก่อนปิดผลนึกซองกระดำษค ำตอบ แกะปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 
 ๕. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ แกะ สทศ.2 ส่งให้คณะกรรมกำรเกจบรักษำ 
 ๖. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ ที่ปม่มีเกขที่นั่งสอบ ผลู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผลู้ปม่มี 
    รำยชื่อในใบเซจนชื่อผลู้เข้ำสอบ (สทศ.2) แกะเป็นผลู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อเพ่ิมเติม 
    ในภำยหกังจำกประกำศเกขท่ีนั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหกัง 
 ๗. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
๓. คณะกรรมกำรประสำนงำน 
 นำงกฤตยำภรณ์    ขันตี 
หน้ำที ่ ประสำนงำนกับศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบ
เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๔. คณะกรรมกำร รับ – ส่ง ข้อสอบ 
 ๔.๑ นำยกิตติ      โพธิ์อ่อน   ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยธวชั      ปั้นภิรมย์  พนักงำนขับรถ 
หน้ำที ่ ๑. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ อุปกรณ์กำรสอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำก  
             ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ แกะส่งมอบให้คณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 ๒. รับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรประกอบกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงสนำมสอบ 
    แกะหกักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งให้ศูนย์เครือข่ำยกำรสอบตำมก ำหนดเวกำ  
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  
 นำยปพรงำม    เรืองกอยข ำ   นักกำรภำรโรง   
หน้ำที ่ ๑. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
 ๒. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบในสนำมสอบท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
 ๓. ติดรำยชื่อผลู้เข้ำสอบแกะแผลนผลังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ แกะติดเกขที่นั่งสอบบนโต๊ะผลู้เข้ำสอบ 
 ๔. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
๑. นำงสำวฟำรีดำ สีดนำสด์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 
๒. นำยประวิทย์ พ่ึงสุข ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๑ 

๓. นำงสำวสุดำดวง 



 -๒๘- 
 
๓. นำงสำวสุดำดวง แก้วสวัสดิ์ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๔. นำยระพีพัฒน์ ก้อมกกำง ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๒ 
๕. นำงสำวชนิกำ อุ่นใจ ครู โรงเรียนทวีธำภิเศก บำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 
๖. นำยวันชัย แซ่ปัก ครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงขุนเทียน กรรมกำรห้องสอบที่ ๓ 

หน้ำที ่ ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ แกะเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำกคณะกรรมกำรกกำงประจ ำ 
    สนำมสอบตำมก ำหนดเวกำ 
 ๒. ดูแกควำมเรียบร้อยของห้องสอบ แกะบริเวณใกก้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นปปอย่ำงยุติธรรมแกะโปร่งใส 
 ๓. ก ำกับกำรสอบให้เป็นปปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใสแกะปม่ทุจริต
 ๔. รำยงำนกำรคุมสอบให้หัวหน้ำสนำมสอบ/คณะกรรมกำรกกำงทรำบ 
 ๕. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 
 

 ขอให้คณะกรรมกำรที่ปด้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมท่ีปด้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ แกะ 
ประสิทธิผลก เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นปป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   ๒๙   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 

 ( นำยพิศณุ  ศรีพก ) 
           ผลู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสวนกุหกำบวิทยำกัย ธนบุรี 
                      ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบท่ี ๕ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


