
 

 
                                 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี   340 / 2558 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรทดวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ( องค์กำรมหำชน )    ก ำหนดให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต      
เป็นสนำมสอบ  จัดด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  ระหว่ำงวันเสำร์ท่ี 26 และวัน
อำทิตย์ท่ี 27  ธันวำคม 2558  ระหว่ำงเวลำ  08.00 - 17.00 น. 

 

        เพื่อให้กำรด ำเนินกำรทดสอบ  บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง  เรียบร้อย 
และได้มำตรฐำน   จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบ  ดังน้ี 
 
   นำงวรรณี บุญประเสริฐ  หัวหน้าสนามสอบ  
มีอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบ ดังนี้ 
  1. ด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบวิชำสำมัญ 9 วิชำ  ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติของ สทศ. 
  2. รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบให้โปร่งใส และได้มำตรฐำน 
  3. ประสำนกับ สทศ. ในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรกำรทดสอบ 
  4. ก ำกับกำรจัดเตรียมสถำนท่ีส ำหรับกำรสอบให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติของ สทศ. 
  5. ด ำเนินกำรพิจำรณำกรณผีู้เข้ำสอบท ำผิดข้อปฏิบัติกำรเข้ำห้องสอบ  โดยหำรือร่วมกับผู้แทน 
    ของ สทศ. ท่ีประจ ำอยู่ ณ สนำมสอบ 
  6. สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในกรณีที่คณะท ำงำนประจ ำสนำมสอบบกพร่องต่อหน้ำท่ี หรือประพฤติ 
                          ไม่เหมำะสม 
  7. ประสำนงำนกับผู้แทน สทศ. เร่ืองกำรรับจ่ำยค่ำตอบแทนของสนำมสอบและคณะท ำงำนประจ ำ 
                          สนำมสอบ 
  8. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้เข้ำสอบท่ีมีควำมบกพร่องทำงสำยตำ  หรือทำงร่ำงกำย  หรือเจ็บป่วย 
                          ระหว่ำงกำรสอบ 
  9. ก ำชับให้คณะท ำงำนประจ ำสนำมสอบปฏิบัติตำมคู่มือกำรจัดสอบ และแนวปฏิบัติท่ี สทศ.ก ำหนด 
  10.เสนอสรุปผลกำรด ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยของสนำมสอบเสนอต่อ สทศ. หลังด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
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ส่วนกลาง 1. นำยสมชัย  ก้องศักด์ิศรี   ผู้ช่วยหัวหน้ำสนำมสอบ 
  2. นำงทองกรำว  เสนำขันธ์   หัวหน้ำอำคำร 
  3. นำงปำนทิพย์  สุขเกษม    หัวหน้ำอำคำร 
  4. นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ   หัวหน้ำอำคำร 
  5. นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์   ผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำร 
  6. นำงพัชรี  ระมำตร์    ผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำร 
  7. นำยสมจิตร์  แพทย์รัตน์   ผู้ช่วยหัวหน้ำอำคำร 
  8. นำงสำวภัทรนุช  ค ำดี    กรรมกำรกลำง 
  9. นำงธัญญำ  สติภำ    กรรมกำรกลำง 
  10.นำงสำวมณทิพย์ เจริญรอด   กรรมกำรกลำง 
  11.นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม    กรรมกำรกลำง 
  12.นำยณรงค์  หนูนำรี    กรรมกำรกลำง 
  13.นำงนวรัตน์  นำคะเสนีย์กุล   กรรมกำรกลำง 
  14.นำงสำวลักษณำ อังกำบส ี   กรรมกำรกลำง 
  15.นำงสำวนิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย   กรรมกำรกลำง 
  16.นำยนิพนธ์  พจนสุวรรณชัย   กรรมกำรกลำง 
  17.นำงธนภร  เนตรสว่ำง   กรรมกำรกลำง 
  18.นำยพิรำม  ภูมิวิชิต    กรรมกำรกลำง 
  19.นำงสำวอนุศรำ  บุญหลิม    กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
  20.นำงสำวพรสุดำ มินส ำโรง    กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
  21.นำงสำววิไลรักษ์ กระลำม    กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
  22.นำยสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสำ   กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
  23.นำงสำวศิริพร  โกมำรกุล   ประสำนงำน 
  24.นำงทัศนีย์  วงค์เขียว    กรรมกำรกลำง ( กำรเงิน ) 
  25.นำงจุฑำมำศ  วำนิชชัง    เจ้ำหน้ำท่ีพยำบำล 
  26.นำยสุวิท  ปิ่นอมร    เจ้ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ 
  27.นำยสมศักด์ิ  สวนสุข    นักกำรภำรโรง 
  28.นำยธีรยุทธ  จันทร์หอม   นักกำรภำรโรง 
  29.นำยธวัช  แจ่มแจ้ง    นักกำรภำรโรง 
  30.นำงสำวรัชณีย์  ไฝทอง    นักกำรภำรโรง 
  31.นำงสำวสุขบัญญัติ วงษำ    นักกำรภำรโรง 
  32.นำยมำนะ  ผำสุก    ยำม 
  33.นำยกฤติเดช  ขำวประเสริฐ   พนักงำนขับรถ 
  34.ร.ต.ต.หญิงจ ำรูญ ศุภฤกษ์    เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
  35.ด.ต.บัญชำ  เพ็ชรคง    เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 
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มีอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบตามต าแหน่ง ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ    มีหน้ำท่ี  ปฏิบัติงำนแทนหัวหน้ำสนำมสอบ  และปฏิบัติงำนอื่นใดท่ี 
                                                                   หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 2. หัวหน้าอาคาร  มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  2.1 ประสำนงำนกับหัวหน้ำสนำมสอบหรือผู้ช่วยหัวหน้ำสนำมสอบ 
  2.2 รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรรับและส่งแบบทดสอบ ระหว่ำงกองกลำงของสนำมสอบกับกรรมกำร 
                           คุมสอบ 
   2.3 ก ำกับ ควบคุม และดูแลกำรสอบภำยในอำคำรท่ีรับผิดชอบ โดยให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติ 
                           ของ สทศ. 
  2.4 รับรองกำรรำยงำนตัว และอ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรคุมสอบ 
  2.5 ในกรณีมีปัญหำในระหว่ำงกำรสอบให้รีบรำยงำนหัวหน้ำสนำมสอบทันที 
  2.6 ก ำกับดูแลไม่ให้บุคคลภำยนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกำรสอบเข้ำมำในบริเวณอำคำรท่ีท ำกำรสอบ 
  2.7 ก ำกับดูแลให้กรรมกำรคุมสอบปฏิบัติตำมคู่มือกำรจัดสอบและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
  2.8 ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 3. ผู้ช่วยหัวหน้าอาคาร    มีหน้ำท่ี  ปฏิบัติงำนแทนหัวหน้ำอำคำร และปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีหัวหน้ำ 
                                                                   อำคำรและหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 4. ผู้ประสานงาน  มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  4.1 ประสำนงำนกับ สทศ. เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรกำรทดสอบท้ังก่อน ระหว่ำง และหลังกำรสอบ 
  4.2 ประสำนงำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงคณะท ำงำนในสนำมสอบ 
  4.3 ปฏิบัติอื่นใดท่ีหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 5. กรรมการกลาง มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
             5.1 จัดเตรียมซองแบบทอสอบ  ซองกระดำษค ำตอบและใบเซ็นช่ือของแต่ละห้องสอบ เพื่อให้  
                           กรรมกำรคุมสอบมำรับ 
  5.2 รับ และส่งแบบทดสอบ  ซองกระดำษค ำตอบและใบเซ็นช่ือกับกรรมกำรคุมสอบ 
  5.3 ประสำนงำนกับผู้เข้ำสอบในกรณีที่ผู้เข้ำสอบมีปัญหำในกำรสอบ หรือติดต่อสอบถำมข้อมูล 
                           เกี่ยวกับกำรสอบ 
  5.4 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร ในกรณีที่กรรมกำรคุมสอบปฏิบัติงำนไม่ได้ 
  5.5 ในกรณีเกิดปัญหำในระหว่ำงกำรสอบให้รีบรำยงำนหัวหน้ำสนำมสอบทันที 
  5.6 หลังสอบเสร็จแต่ละวิชำ ต้องด ำเนินกำร ดังน้ี 
   - เก็บนับ กระดำษค ำตอบ และบันทึกซองกระดำษค ำตอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
   - ตรวจนับกระดำษค ำตอบเทียบกับข้อมูลหน้ำซองกระดำษค ำตอบ และใบเซ็นช่ือผู้เข้ำสอบ 
   - ปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบท่ีตรวจนับเรียบร้อยแล้ว และติดสต๊ิกเกอร์พิเศษของ สทศ. 
   - เรียงซองกระดำษค ำตอบตำมล ำดับห้องสอบ แยกเป็นรำยวิชำ บรรจุใส่กล่องกระดำษ 
                                   ค ำตอบกลับส่งให้ผู้แทน สทศ. 
  5.7 ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
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6. กรรมการส ารอง  มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  6.1 ปฏิบัติงำนแทนกรรมกำรคุมสอบ ในกรณีที่กรรมกำรคุมสอบไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 
  6.2 ในกรณีที่กรรมกำรคุมสอบเพียงพอ  ให้กรรมกำรคุมสอบส ำรองช่วยปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง 
       กรรมกำรกลำง 
  6.3 ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 7. กรรมการกลาง ( ฝ่ายการเงนิ )  มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  7.1 ประสำนงำนกับผู้แทน สทศ. ในเร่ืองกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยให้สนำมสอบและคณะท ำงำนประจ ำ 
                           สนำมสอบ 
  7.2 ออกใบเสร็จค่ำตอบแทนกำรใช้สนำมสอบ 
 8. เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้ำท่ี  ดูแลให้ควำมสะดวกต่อผู้เข้ำสอบท่ีเจ็บป่วย ผู้ท่ีมีควำมบกพร่องทำง 
                                                   สำยตำหรือทำงร่ำงกำยท่ีเข้ำสอบ 
 9. ประชาสัมพันธ์  มีหน้ำท่ี ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกำรสอบ กำรเตรียมตัวสอบ 
                                              และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เข้ำสอบเกี่ยวกับ สถำนท่ีต่ำง ๆ และห้องสอบของ 
                                              สนำมสอบ 
 10. เจ้าหน้าที่ต ารวจ  มีหน้ำท่ี ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในสนำมสอบ 
 11. เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำท่ี ดูแลรักษำควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกภำยในสนำมสอบ 
 12. นักการภารโรง   มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  12.1 จัดเตรยีมสถำนท่ีในกำรด ำเนินกำรจัดสอบให้เรียบร้อยก่อนกำรสอบ 
  12.2 ติดใบรำยช่ือ ผังที่น่ังสอบ และแผนผังสถำนท่ีเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกับผู้เข้ำสอบ ตำมท่ีหัวหน้ำ 
                            สนำมสอบมอบหมำย 
  12.3 อ ำนวยควำมสะดวกให้คณะท ำงำนประจ ำสนำมสอบ ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ 
  12.4 ปฏิบัติงำนอื่นใดท่ีหัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
 13. กรรมการคุมสอบ  มีหน้ำท่ี ดังน้ี 
  13.1 ก ำกับกำรด ำเนินกำรสอบให้ได้มำตรฐำน โปร่งใส และเป็นไปตำมคู่มือกำรจัดสอบ และแนวปฏิบัติ 
                             ของ สทศ. 
  13.2 รับ – ส่งซองแบบทดสอบ  ซองกระดำษค ำตอบ  และใบเซ็นช่ือ จำกกรรมกำรกลำง เพื่อน ำไป 
                             ด ำเนินกำรแจกให้ผู้เข้สอบให้ตรงกับข้อมูลในกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบแต่ละคน 
  13.3 ตรวจหลักฐำนกำรเข้ำห้องสอบของผู้เข้ำสอบก่อนเข้ำสอบ 
  13.4 ประกำศเตือนเร่ือง กำรปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติกำรเข้ำห้องสอบของผู้เข้ำสอบ และคุณสมบัติของ 
                             ผู้มีสิทธิ์สอบ 
  13.5 ก ำกับไม่ให้ผู้เข้ำสอบท ำผิดข้อปฏิบัติกำรเข้ำห้องสอบ และกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ 
  13.6 รำยงำนหัวหน้ำอำคำรหรือหัวหน้ำสนำมสอบ เมื่อเกิดปัญหำในกำรคุมสอบ หรือเกิดกรณีที่ผู้เข้ำสอบ 
                             ฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติในกำรเข้ำห้องสอบหรือกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ 
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  13.7 หลังด ำเนินกำรแล้วเสร็จให้ตรวจนับกระดำษค ำตอบตำมใบเซ็นช่ือผู้เข้ำสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
                             และรักษำกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบไม่ให้สูญหำย 
  13.8 ยึดแนวปฏิบัติของคู่มือกำรจัดสอบ และท่ีสทศ. ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

        ท้ังน้ี   ต้ังแต่วันท่ี  11  เดือนธันวำคม      พ.ศ.   2558 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี  11  เดือนธันวำคม     พ.ศ.   2558 
 
 
 
 

 
(นำงวรรณี   บุญประเสริฐ)    

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


