บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 1 โรงเรยีนภทัรบพิตร
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายศุภชัย ภาสกานนท์
2. นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

รอง ผอ.สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

รองประธานกรรมการ

3. นายชูศักดิ์ ศราวรณ์

รองผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. นายธนกร เนียมไธสง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5. นางบุณณดา มีศรีรดา

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นางเอ็มอร พรมดิราช

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7. นางพรภินันท์ เนียมไสง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นางจรัสศรี งามมาศ

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

9 นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นางภัทรวดี โพธิพันธุ์

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

11. นางสาวณภัทร อามาตย์เสนา

ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ

12. นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

13. นายอนุชิต ขุลีทรัพย์
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.1 วัสดุต่าง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2 B ขึ้นไป ยางลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกสาหรับพิมพ์ลายนิว้ มือผู้เข้าสอบ

1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.5 ใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีที่มีผู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พิจารณา ดังนี้
/2.1 ตรวจสอบ…

-22.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ท่รี ้องขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
2.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่วี นิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง

ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ

และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ

คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นางสาวสุธษิ า ชะร่างรัมย์

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นายประกอบ จันทร์ประโคน

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
/3.คณะกรรมการ...

-33. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นางสุเนตร พรอมตตระกูล
2. นางสุภชาดา ธนธรรมนนท์

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/สพม.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ /สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนีเ้ งินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1. นางกรรณิการ์ แต้มฤทธิ์

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นางสุวณี วรเสฏฐฐ์ฐากูร

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

รองประธานกรรมการ

3. นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. ว่าที่ ร.ต.หญิง วันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครู โรงเรียนภัทรบพิตร /สพม.บุรีรัมย์
5. นายทรงศักดิ์ ทองนุช
พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นายอัตตสิทธิ์ บารุงแคว้น
7. นายสัตถา ผาธรรม

พนักงานธุรการ ส4/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ช่างไฟฟ้า ส4/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นางสาวอาพร ศิลาอุดม
9. นางสาววนิศรา ถาดจิง้ หรีด

พนักงานพิมพ์ดีด/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

10. นางสาวกัญญารัตน์ แก่นเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
11. นางสาวแสงดาว ชัยสุวรรณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
12. นางสาวกิตติพชั เสาร์ทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
13 นายสุวชิ ัย ทองโยง
14. นายวชิระ ชัยสุนทร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผูเ้ ข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้เข้าสอบ

กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
/5.คณะกรรมการ...

-45. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายสาเริง โสมกุล

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นายวิเศษ ประวรรณรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นายสีหราช ออกรรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. นายวรากร อักษรณรงค์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5. นางสาวนกน้อย ขจีฟา้

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นางบัวผัน กะชิรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7. นางละมุด ยิง่ นารัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นายสุรริวงศ์ ประทา

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

9. นายสุนทร สุตะนนท์

นักการภารโรง/โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นายไพศาล จันทร์แสงสว่าง
11. นายบัญชา หาญประเทศ

พนักงานขับรถ/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถกู ต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ด้านหน้าของสนามสอบ

3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นางรุ่งทิพย์ เอี๊ยเจริญ
2. นายไชยสิทธิ์ พวงศรี

ปฏิบตั ิหน้าที่ผ้อู านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ บุญปัน

รอง ผอ.โรงเรียนธารทองพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

รองผู้อานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

/อยูใ่ นสภาพ...

-5อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
4. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพื่อนาไปประมวลผล

7. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายประจวบ อินทแย้ม
2. นายปริญญา ดลเสมอ
3. นางนงนุช สาเร็จสุข

ผอ.โรงเรียนชานิพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

รอง ผอ.โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

รอง ผอ.โรงเรียนลาปลายมาศ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย

ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ

8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ด.ต.อรรถพล เกรัมย์

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

2. ด.ต.ประดิษฐ์ แซมรัมย์

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.พิทยาวุฒิ จันทร์ประโคน สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

2. ส.ต.อ.หญิงหิรัญญิกา ชัยวรรณ สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
/ให้มหี น้าที่...

-6ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
8.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ด.ต.เสกสรร แสนสมบัติ
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

2. ด.ต.ทินกร เทียมไธสง
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
9. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1. นางสาวอิศราพร สารปรัง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

2. นางสาวรัชกร อพรรัมย์

ครูโรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นางปภาวดีศ์ ทรงประโคน

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. นางเพียรจิต เกษสร

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5. นายบุญเยีย่ ม โพธิเ์ งิน

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นางวราภรณ์ โพธิเ์ งิน

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7. นางกิตติยา เจริญศิริ

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นางกัญญาภัทร เวียงใต้

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

9. นางสาวปริชญาพร จันพุทซา

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นายกัษณ พิสุทธิบญ
ุ ญา

ครูโรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

11. นางสาวจีรนันท์ ละอองทอง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

12. นายกัมปนาท มูลไธสง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

13. นางบุษกร มูลไธสง

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

14. นางสาวหทัยรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

15. นางสาวกาญจนา สุดรัมย์

ครู โรงเรียนภัทรบพิตร/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

16. นางเกือ้ กูล ดีรมั ย์
17. นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

18. นางวารินทร์ แดงชาติ
19. นายรุ่งโรจน์ หวังชม
20. นางสาวธิติมา ทองคา

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

21. นายเสริมศักดิ์ ทองนา
22. นายบุญทัน ธงชัย

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
/23. นายธีรพงศ์...

-723. นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
24. นางสาวชาลี เกยรัมย์

ครู โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

25. นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์
26. นางอ้อมใจ บุญทาทอง

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

27. นายสุพล สอนสมนึก
28. นายสมบูรณ์ ษมากิตติ

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

29. นางจิราพร กล้าแข็ง
30. นางสาวจิรวรรธน์ ระหงษ์

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

31. นางสาวดวงนภา คอนรัมย์
32. นายจานงค์ บุตรพันธ์

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

33. นายบรรจง ละเอียด
34. นางกุลนิดา ศรีวรี ะพันธ์
35. นางสาวไม้ป่า ปักกาสีเน

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

36. นายอาคม สมญาติ
37. นางนพวรรณ ปักเคทัง

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครูโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

38. นายโชคชัย เทวานฤมิตร
39. นางสาวดาวไสว นามอินทร์

ครู โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านบุญช่วย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

40. นางสาวนิรมล จันทร์สว่าง
41. นางสาวธิดารัตน์ มะลิซ้อน

ครู โรงเรียนบ้านบุญช่วย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโคกสิงห์/พป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

42. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์
43. นางชญานันท์ ศรีชารัตน์

ครู โรงเรียนบ้านตลายควาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านตลายควาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

44. นางสาวนุชนาฏ ทองอันตัง
45. นายบัญชา งึดเกาะ

ครู โรงเรียนบ้านตลายควาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านตลายควาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

46. นางสาวมะลิวลั ย์ แสนเลิศ
47. นางปรียาดา ซ่อนกลิ่น

ครู โรงเรียนประชาสวัสดิ์วทิ ยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

48. นางสาวฐิตินันท์ ชินกลาง
49. นางสาวปริศนา อุนาภาค
50. นางสาวอุมาพร วงมา

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

51. นางสาวจุรีรัตน์ นิลสระคู
52. นางสาวสุจิตรา ชาวสุรินทร์

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านสะแกซา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

กรรมการ

/53.นางสาวธัญญภรณ์...

-853. นางสาวธัญญภรณ์ ปาประโคน ครู โรงเรียนบ้านฝังงา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
54. นางสาวจาสิตา เพชรกาฬ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย
1. นางสาววิลาวัณย์ ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรี ผดาศรี

กรรมการ
กรรมการ

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นางสาวพัทธนันท์ เลิศจาตุพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4. นายณฐพงษ์ ผลสมหวัง
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

กรรมการ
กรรมการ

1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ

9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถกู ต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชัดเจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา

เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
/14.1 แบบทดสอบ...

-914.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ต้องจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุม่ มาแล้ว
14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผเู้ ข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสือ่ สาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผเู้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตาม

ให้บันทึกในรายงานการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
18. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีที่พบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีที่ผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีที่กรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มีผสู้ อบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกับ

คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

- ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชรีายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 2 โรงเรยีนเสนศิรอินุสรณ์
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายสุดใจ อ่อนฤาชา
2. นางจวงจันทน์ อาจจุฬา

ประธานกรรมการ
รอง.ผอ.สพม.บุรีรัมย์
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการ

3. นายวัชระพงศ์ จุมพลน้อย

รองผู้อานวยการโรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1 กรรมการ

4. นางทิตยา เนาหนองจอก

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

5. นางสาวสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/สพม.บุรีรัมย์
6. นางสาวสุปิญาวรรณ หมายปาน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/สพม.บุรีรัมย์
7. นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอาไพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นางสาวมะลิวลั ย์ สิบทัศน์
9. นางสาวธัญดา ศรีณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นายประมาณ มีศิลป์
11. นางสาวจันจิรา จันทรจิต

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

12. นางสาวอติพร สังกะเพศ
13. นายศุภกร สุวทิ ย์ศักดิ์

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

14. นางสาวณิชกานต์ เรืองวัชรศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว/สพม.บุรีรัมย์
15. นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ/สพม.บุรีรัมย์
16. นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.5 ใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
/1.9 จัดเตรียม...

-21.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมผี ู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พจิ ารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรปู ถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ที่รอ้ งขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
2.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่ีวนิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ

และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบที่สอบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ

คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นางสาวโสภาวรรณ สวัสดิ์พนู

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายคงศักดิ์ ศิรริ มั ย์

ลูกจ้างชั่วคราว/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นายภาคย์ปกรณ์ ศรียางค์

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ
/ให้มหี น้าที่...

-3ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นางสุภาพร ขจัดโรคา
2. นางณัฐพร โนวิรมั ย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ/สพม.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ/สพม.บุรีรัมย์

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อส่งใช้การล้างหนีเ้ งินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพร

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นางสาววิราภรณ์ นุการรัมย์

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นางสุกัลยา ศรีเล็กดี

นักวิชาการเงินและบัญชี/โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

4. นางสาววรัญญา บุญเลี้ยง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

5. นางสาวรัตนาภรณ์ จาปา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

6. นางสาวปภาดา ฉลาดเลิศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

7. นางสาวจิรฐั ปลอมรัมย์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

8. นางสาวกาญจนา ฉิมมากูร
9. นางสาวณัฏฐณิชา สาเภา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นางสาวณัฐณิชา คงบัว
11. นางปริชดา สุทธิไชยา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมกิ รรมการและผู้เข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติก๊ เกอร์ผผู้ ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชือ้ โควิด -19 ของผูเ้ ข้าสอบ

กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
/5.คณะกรรมการ...

-45. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายประกอบ เกิดนางรอง

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายวินัย หงษ์จกั รเพชร

ครูอัตราจ้างโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

3. นายเด็ดดวง กระจ่างทอง

นักการภารโรง/โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

4. นายประยูร มิดแสง

ช่างปูน ช 4/โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

5. นายนันทพงศ์ จุตตาหงษ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

6. นายอนุวฒ
ั น์ ไชยศร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนเสนศิรอิ นุสรณ์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ

7. นายภูริณัฐ แก้วรังศรี

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ด้านหน้าของสนามสอบ
3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายศุภฤกษ์ พลายงาม
2. นางณปภา ศรีสกุล
3. นางสาวโสภาวรรณ ศิรปิ ระภา

ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

รอง ผอ.โรงเรียนตลาดโพธิพ์ ทิ ยาคมสพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
/2.รับแบบทดสอบ...

-52. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
4. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพื่อนาไปประมวลผล

7.

คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายณัฐชัย เอี่ยมสร้อย
2. นายยศวรรษ วิชิตพันธ์

ผอ.โรงเรียนตลาดโพธิพ์ ทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

รอง ผอ.โรงเรียนลาปลายมาศ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นางสุพรรษา ต้นแก้ว
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

รอง ผอ.โรงเรียนธารทองพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย

ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ

8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.กิตตินันท์ คะเรรัมย์
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
2. ร.ต.ต.ปิติพัฒน์ พิพัฒน์ทับกระโทก สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการ

ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ด.ต.มุขพล วารินทร์
2. ด.ต.หญิงอรุณรัตน์ ไกรสุข

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
/8.3 เจ้าหน้าที.่ ..

-68.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.ชนาธิป วงศ์หทัยกุล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
2. ด.ต.ศิรพิ งษ์ สาเร็จรัมย์

กรรมการ

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

9. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1. นางราตรี เนตรรัตน์

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

2. นางกรกันยา โชคชาตรี

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นายมรกต ทาประโคน

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

4. นางธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

5. นางชนันท์ญา ฉายวิมล

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

6. นางสาวชลธิชา อ้นไธสง

ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

7. นางสาวฤติยา ขอมีกลาง

ครู โรงเรียนบ้านโนนกลาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

8. นางสาวกานต์ญาณิศา สุนทร

ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

9. นางสาวจิณสดา ฮกเส็ง

ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

10. นางสาวจารุวรรณ จันขอนแก่น ครู โรงเรียนบ้านตาหล่า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

11. นางสาวตุ้มทอง จันดา

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

12. นายธวัชชัย หวัน่ ไธสง

ครู โรงเรียนบ้านยางนกคู่/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

13. นางสาวปภัสรินทร์ รัชตะโรจน์ธนากุล ครู โรงเรียนวัดสระบัว/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

14. นางสาวนารีรัตน์ อาจเจริญ

ครู โรงเรียนอนุบาลคูเมือง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

15. นายพัฒณพงศ์ ศรีกลับ

ครู บ้านหนองการะโก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

16. นางสาวมลฤดี ศาลางาม

ครู โรงเรียนบ้านเขว้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

17. นายรัฐพล ปรีกไธสง

ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกลู )/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

18. นายศัตรานัย ตอรบรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

19. นางสาวศุกกัญญา วรรณปักสิน ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกลู )/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ
20. นายสอาด สร้อยคา

ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทศิ )/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

21. นางสาวบุญโฉม ลมไธสง

ครู โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทศิ )/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

22. นางสุนสิ า หนูมา

ครู โรงเรียนบ้านเขว้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

23. นางสุภาภรณ์ แปวไธสง

ครู โรงเรียนตงศิรริ าษฏร์อนุสรณ์ /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

24. นางสาวสุมนมาศ ปุราชะกา

ครู โรงเรียนวัดสระทองโรงเรียนตงศิรริ าษฏร์อนุสรณ์

กรรมการ
/25. นางสาวสุรวี ลั ย์...

-725. นางสาวสุรวี ลั ย์ กลองชัย

ครู โรงเรียนบ้านเขว้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

26. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิง่ มีนา

ครู โรงเรียนบ้านเขว้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

27. นางสาวโสภิดา โพธิขา

ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

28. นางอรอนงค์ สร้อยคา

ครู โรงเรียนวัดท่าเรียบ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

29. นางสาวอัญญิกา ธิธมั มา

ครู โรงเรียนบ้านทองหลาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

30. นางสาวจุฑากาญจน์ พงษ์ชนะ

ครู โรงเรียนวัดอิสาณ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

31. นางฐานิศวร์ รวีมงคลรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านสระกุด/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

32. นางพัทยา อ้วนลาน

ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

33. นางสาวรักติบูล ประสงค์ใด

ครู โรงเรียนบ้านโนนศิลา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

34. นางสาวณัฏฐา เทวินรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

35. นายปวริศร สาโรจน์

ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

36. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาล ครู โรงเรียนบ้านแสลงพัน /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

37. นางสาวสุพิชญนันทน์ แก้ววิมาลย์ ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

38. นายนิพนธ์ เกลียรัมย์
ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย

กรรมการ

1. นางสาวสิรญ
ิ า วงเวียน
2. นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด

ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นายอภิวฒ
ั น์ เนาวิรัตน์
4. นายชัยยะ ทิ้งแสน

ครู โรงเรียนจตุราษฎร์พทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนรมย์บรุ ีพทิ ยาคม รัชมังคลาภิเษก/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
/7. ให้ตัวแทน...

-87. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถูกต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชดั เจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผเู้ ข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา

เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ตอ้ งจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุ่มมาแล้ว
14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผู้เข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผู้เข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตาม
ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
18. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
/20. กรณีท.่ี ..

-920. กรณีท่ีกรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มีผู้สอบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มไิ ด้ปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

- ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 3 โรงเรยีนบัวหลวงวิทยาคม
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นางสมจิต สังขรักษ์
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
2. นายภูวนาถ ยุพานวิทย์
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
3. นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์
รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
4. นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ รองผู้อานวยการโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
5. นางมณีรัตน์ เถือ่ นแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6. นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7. นางบุษกร ประทุมสันต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
8. นางสาวอรุณรัตน์ วิเชียร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
9. นายวิเชียร คงหาญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
10. นางกนกพัชร บุญโชติววิ ฒ
ั น์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
11. นางสาวพิทยา คล้ายทอง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.1 วัสดุต่าง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2 B ขึ้นไป ยางลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกสาหรับพิมพ์ลายนิว้ มือผู้เข้าสอบ
1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ
1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมผี ู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พจิ ารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ท่รี ้องขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
/2.2 ทาใบแทน...

-22.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่วี นิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ
คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายนพดล นพไธสง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญา สายบุ่งคล้า ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ อินทร์สงู เนิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นายสมบัติ ศรีกลุ า
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณพา พิราวุธ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการ
3. นางสาววรรณภา สิงห์เสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
/ให้มหี น้าที่...

-3ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนีเ้ งินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์
นางสาวโสภิดา ทิพย์โลหิต
นางสาวอัษฎาพร พรรษา
นางมุกดา ลิ้มอัครอังกรู
นางสาวภรณ์พิชา ลีลา
นายชาครีย์ นิลสุข
นางพันทิภา สุขสบาย
นางสาวประภาศรี บุญรอดรัมย์
นางสาวอัจฉราภรณ์ พลอยภิรมย์
นางศศิธร ปลีนารัมย์
นางวรินราไพ โฆษิตอัมพรเสนีย์
นางพัชริน สายบุตร
นางสาวเกศรินทร์ คะเรรัมย์
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรรี มั ย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรรี มั ย์

พนักงานงานราชการ/โรงเรียนบ้านดอนใหญ่/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ผอ.รพ.สต.บ้านบัว/รพสต.บ้านบัว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ/รพสต.บ้านบัว
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน/รพสต.บ้านบัว
นักวิชาการสาธารณสุข/รพสต.บ้านบัว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผูเ้ ข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้เข้าสอบ
กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
5. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

นายไพบูลย์ บุราสิทธิ์
นายทวีชัย ใหญ่เลิศ
นายจีรพงษ์ คาสียา
นายสมศักดิ์ จุลเสวก
นายอติพงษ์ เทศสวัสดิ์วงศ์

ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/6.นายสมพงษ์...

6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสมพงษ์ ไชยโย
นายสุรศักดิ์ ดีรปู
นายจักรพัน พยัฆฑร
นายโอภาส ประนมรัมย์
นายนิวตั ิ สลับศรี
นายธวัช วงศ์ทองเจริญ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

-4นักการ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
นักการ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
นักการ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
นักการ/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
พนักงานธุรการ ส 4 /สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถกู ต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ด้านหน้าของสนามสอบ
3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายสมกิจ อาจจุฬา
ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิด์ อนหวาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์(บ้านบัว)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
3. นายชยพล สมคิด
รอง ผอ.โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
/เพื่อนาไป...

-5เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
4. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพือ่ นาไปประมวลผล
7. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นางสุชญา ภะคะโต
ผอ.โรงเรียนวัดสว่างบูรพา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
3. นายประภาส บรรลังก์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองทะลอก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย
ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ
8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ร.ต.ท.มานพ ดอกบุญนาค
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ร.ต.ต.สมศักดิ์ วิเศษชุมพล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.สมพร หมั่นดี
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ด.ต.หญิงธนัฏฐภรณ์ สิทธินวพล สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

8.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ด.ต.มานิต คงสืบชาติ
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ส.ต.อ.นฤเบศร์ แกมกระโทก สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
/9. คณะกรรมการ...

-69. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1 นางบังอร ศีลแสน
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
2 นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
3 นายสุวพัชร รูขะจี
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
4 นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
5 นางสาววิสุตา อรุณศรี
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
6 นายจตุรภัทร สุภาภา
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
7 นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
8 นางสาวภาวิดา จันทพันธ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
9 นางสาวสริตา บุญชาติ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
10 นางสาวปนัดดา นันทวัตร
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
11 นายสุทัศน์ บุญทาทอง
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
12 นางสุกัญญา หาดี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิด์ อนหวาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13 นางสาวเบญญาภา รพิตระกูล ครู โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วทิ ยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
14 นายนนทิวรรธน์ ไชโย
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
15 นางสาวศิริรัตน์ อนุพนั ธ์
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
16 นางสาวพุมเรียง เพิ่มพูน
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
17 นายบุญฤกษ์ บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
18 นายวีระศักดิ์ ไชยโย
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
19 นางดาวเรือง ไชยโย
ครู โรงเรียนบ้านหนองค่าย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
20 นายธนกร กมลเวช
ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
21 นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์ ครู โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์
22 นางสาวสุภาวดี สุดสวาสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านตลาดชัย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
23 นายธีรศักดิ์ สุดสวาสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
24 นางสาวขนิษฐา อะรัญ
ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
25 นางสุจริตา คาพิทูลย์
ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
26 นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมบารุง ครู โรงเรียนบ้านซับคะนิง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
27 นางสาวกานต์นภัทร เฮงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
28 นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตร ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
29 นายศราวุฒิ กันรัมย์
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
30 นายสุรยิ า สุขวิเศษ
ครู โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/31. นายอรุณวัลย์...

31 นายอรุณวัลย์ ภูมิศรีจนั ทร์
32 นางสาวกุลธิดา สายโรจน์
33 นายสมศักดิ์ ดวงประวัติ
34 นางธิรนันท์ มีสา
35 นางเพียงพร ไตรศร
36 นางพวงเพชร สวัสดิ์รัมย์
37 นางสาววงเดือน ไกรรัมย์
38 นายปิยาวัชร คะเรรัมย์
39 นางสาวรัตนา เชื้อรัมย์
40 นางภัคนันท์ วาปีเก่า
41 นางณัฏณิชา ตอรบรัมย์
42 นางสาวธิรดา การรัมย์
43 นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ
44 นายพรชัย ประดิษฐ์วงศ์
45 นางสาวศรีภสั สร เกรัมย์
46 นางสาวนิลวรรณ หลักงาม
47 นางสาวบุหลัน หนองเหล็ก
48 นางสรัญญา กลมกูล
49 นางสาวทองหล่อ อึ่งชื่น
50 นางธนาลัย เธียรวรรณ
51 นางสาวกรรณิการ์ อับสีรัมย์
52 นายกฤษฎา วิเศษชาติ
53 นางกรรณิการ์ แม้นรัมย์
54 นางสาวสุชาตา ขลิบเงิน
55 นางสาวนันตภรณ์ จอมคาสิงห์
56 นางสาวพจนีย์ พันธ์นุภา
10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง
1
2.
3.
4.

นายฉัตรชัย สิงหชัย
นางแพรวพรรณ ประนมรัมย์
นายพงศ์นรินทร์ เสนาโน
นางกฤษณา หอกคา

-7ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านโคกกลาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุน่ ราษฎร์รังสรรค์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุน่ ราษฎร์รังสรรค์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านสมสนุก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแฝก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านเมืองแฝก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหลักเขต/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านโคกระกา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านโคกระกา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)/สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)/สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)/สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1
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ครู โรงเรียนบ้านโพธิด์ อนหวาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประกอบด้วย

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านปรุมะค่า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/ให้มหี น้าที่...

-8ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถกู ต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชัดเจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา
เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ต้องจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุม่ มาแล้ว
14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผเู้ ข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสือ่ สาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผเู้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ติ าม
/ให้บนั ทึก...

-9ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
18. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีท่ีกรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มผี ู้สอบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 - ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 4 โรงเรยีนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายสมศักดิ์ สุขสาโรง
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ว่าที่ร้อยตรีเกษตรชัย บารุงธรรม ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
นางเกตุสุดา คราวจันทึก
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
นางสาวสุนนั ทา บุญบารุง
นางสาวโสภา ศรีทนต์
นางสาววรัญญา วันนูประถัมภ์
นางวรรณา แซกรัมย์
นางสาวมาลี กลับประโคน
นางรัศมี ต่างประโคน
นายสมพร สนสกุล
นางจิตรลดา เรณู ณ อยุธยา
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการ
นักวิชาการหน่วยตรวจสอบภายใน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.1 วัสดุต่าง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2 B ขึ้นไป ยางลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกสาหรับพิมพ์ลายนิว้ มือผู้เข้าสอบ
1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ
1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมผี ู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พจิ ารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ท่รี ้องขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
/2.2 ทาใบแทน...

-22.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่ีวนิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ
คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายไตรทศ แผนใหญ่
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยวีร์ อภิโชติธนะเศรษฐ ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
กรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.อเนก จอมคาสิงห์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นางสาวดวงใจ แป้นโพธิก์ ลาง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป .บุรรี มั ย์ เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปุยะติ
เจ้าหน้าที่ธรุ การ โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กรรมการ
3. นางเบญจรงค์ วิรตั น์จนิ ดา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
/ให้มหี น้าที่...

-3ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนีเ้ งินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวนิ่มนวล เถลิงรัมย์
นางสาวปิยวดี มารศรี
นางสาวปัทมวรรณ คงราศรี
นายศิริชัย เนืองนิล
นายชินกร ศรีทร
นางสาวสายบัว เกตุชาติ
นายบุญส่ง กรุงชาลี
นางสาวเพ็ญนภา สวนบุรี
นายอกนิษฐิ์ วงศ์จันทึก
นายกฤษณะ แสงจิรมั ย์
นายเอกลักษณ์ ปราชิโก
นางบุษราพร ศรีวกิ รานต์โยธิน
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
บุคลากรสนับสนุนการสอน/ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
บุคลากรสนับสนุนการสอน/ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ครู โรงเรียนวิมลวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
ครู โรงเรียนวัดบ้านปราสาท/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองทะลอก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
กรรมการและเลขานุการ

1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผูเ้ ข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้เข้าสอบ
กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
5. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายธีรภัทร เวศสุวรรณ์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
2. นายมานพ ปราบไธสง
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
3. นายเอนก รมย์มณีพิกลุ
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
4. นายอานาจ สัมโน
พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
5. นายราเมษ กมุทมาศ
พนักงานจ้างทั่วไป(ภารโรง)โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
6. นายประมูล จะแรบรัมย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/7. นายปิติกร...

-47.
8.
9.
10.
11.

นายปิติกร ทอนศรี
นายนิติพล คะมณีวรรณ
นายรวิชต์ คาสาร
นายประทีป รัตนกาญจน์
นายภิรมย์ กังประโคน
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ/โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.

ช่างไม้ ช 4 /สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถกู ต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตงั้ ของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ดา้ นหน้าของสนามสอบ
3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายวีระชัย วิเศษสัตย์
ผอ.โรงเรียนบ้านหลักเขต/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ภะคะโต
รอง ผอ.โรงเรียนรวมมิตร/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
3. นางชนกฤทัย ชูณรงค์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
/4. เมื่อดาเนินการ...

-54. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพื่อนาไปประมวลผล
7. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายทองดี อาจทวีกลู
ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ประธานกรรมการ
2. นายพัทยา ทวยเศษ
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
3. นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
ผอ.โรงเรียนเบญจคามวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการและเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย
ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ
8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ร.ต.ท.บุญช่วย ชารัมย์
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ด.ต.ศักดา เรืองไพศาล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ร.ต.อ.หญิงพิมพ์ลภัส ละมุนเมือง สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ด.ต.ภูแก้ว ทรายทะเล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
8.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ด.ต.พิเชษฐ ฉายวิมล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
2. ด.ต.วินัย การินทร์
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.
9. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1. นางสาวสุพัฒนุช ตุพมิ าย
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.

กรรมการ
/2. นางวรวลัญช์...

-62. นางวรวลัญช์ วรวิชัยสิทธิ์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
3. นางธาริดา แผนใหญ่
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
4. นางนันท์นภัส กางรัมย์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
5. นายฐานพัฒน์ ปักการะเน
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
6. นางภาวินี ใยพรม
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
7. นางยวงจันทร์ ทวันเวช
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
8. นายนภัทร ศรีพทุ ซา
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
9. นายนคร ชื่นฤทัย
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
10. นายวิชัย ประโมณะกัง
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
11. นางสาวณฐมน กรุมรัมย์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
12. นางสาวเบญญาลักษณ์ รวยเรืองรุ่ง ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
13. นางสาวอาไพ อักษรณรงค์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
14. นางสาวธณัฐฌา อาวุธพันธ์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
15. นางสุภาพรรณ วรศักดิ์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
16. นายสายธน บุตรศรีเมือง
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
17. นางปีลันธนา สุทโธ
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
18. นางสาวปัณยตา มานะดี
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
19. นางสาวสุภาพร ปะโนรัมย์
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
20. นายสุเมธี สุภนาม
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
21. นางจินภาส์ ตรีวเิ ศษ
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
22. นางสุดาทิพย์ ตราชู
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
23. นางสุนนั ทา อุ่มสุข
ครู โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" อปท.
24. นางสาวสุมาลี ขันผง
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
25. นายภาสกร สีหะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
26. นางดารารัตน์ สีหะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
27. นางสาวสรินญา ฉวีนวน
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
28. นางสาวมาลินทร์ เนาวิรตั น์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
29. นางสายสมร พิลาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
30. นางสาวรพีพรรณ เจริญรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31. นางสาววรรณภา บุญเถิง
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
32. นางสาวกาญจนาภรณ์ จันทร์พนั ธ์ ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/33.นางสาวภิรมยา...

-733. นางสาวภิรมยา มณฑล
ครู โรงเรียนบ้านตะโกบารุง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
34. นางลาพึง นุกรรัมย์
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
35. นางสาวกุสุมา ฮาดวิเศษ
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
36. นางสาวจันทรัศม์ บุญจันทร์เพ็ชร ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
37. นางสาววรรณิสา บัวทอง
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
38. นางชนิกานต์ หาญกุล
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
39. นางสาวพัชรียา เจือบุญ
ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
40. นางพุทธชาติ พัฒนพิบลู ย์ไพศาล ครู โรงเรียนอนุบาลห้วยราช/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
41. นางเพ็ญประกาย สุขสังข์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
42. นายวัฒนพงศ์ ชมภูนันทกานต์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
43. นางบุญศรี ชมภูนันทกานต์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
44. นายประภาส เลี่ยมนางรอง
ครู โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
45. นางจีรวรรณ สวัสดิ์พนู
ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
46. นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน
ครู โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
47. นางสาวภทกัป เกรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
48. นางสาวภัสราภรณ์ หาญหิรัญโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
49. นางสาวพรรณทวี อิมพิทักษ์
ครู โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วทิ ยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
50. นางสาวทิพวรรณ มลามล
ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
51. นางสาวอัญธิญา เตชะกิจกุล
ครู โรงเรียนบ้านสารภี/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
52. นายวรานุวตั ติ์ วิรฬุ พัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
53. นางสาวมลฤดี วิรฬุ พัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านหัวฝาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
54. นางสาวประยูร กรุงรัมย์
ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
55 นางสาวเกตน์สิริ จรลาโกน
ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
56 นายพะเยาว์ เฉลียวรัมย์
ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นางสาวปาริฉตั ร ธรรรมดา
นางสาวสุมิตรา สีธรณ์
นางสาวสุวริ ตั น์ วงศ์ตรี
นางสาวอรนุช นาห้วยล้อม
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ครู โรงเรียนวัดบ้านสนวน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนวิมลวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
/2. รับแบบทดสอบ...

-82. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถกู ต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชดั เจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผเู้ ข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา
เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ต้องจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุม่ มาแล้ว
14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผู้เข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผู้เข้าสอบไม่ปฏิบตั ิตาม
ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
/18. กากับ...

-918. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีท่ีกรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มีผสู้ อบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบตั หิ น้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบตั หิ น้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

- ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 5 โรงเรยีนพระครพูิทยาคม
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1 นายพิทกั ษ์ สมพร้อม
รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2 นางธัญญลักษณ์ เกียรติกลุ ไทย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
3 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกลุ
ผู้อานวยการโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

4 นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อานวยการโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5 นางศิวารมณ์ เรืองไกล

ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

6 นางสุขจิต เบนเนทท์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7 นางสาวพจนี อพรรัมย์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8 นางประไพ ศรีคิรนิ ทร์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

9 นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10 นางสุภาพร ศรีคา

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

11 นางธนาภรณ์ มีศิริ

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

12 นางจิดาภา วุฒวัณณ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ
13 นายอานวย พงษ์อินทร์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ
14 นายสิระพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
15 นางสาวจิรชั ยา พลายงาม
16 นางนาฏนภา จุลเกาะ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.5 ใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
/1.8 จัดทา...

-21.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมผี ู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พจิ ารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ท่รี ้องขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
2.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่วี นิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง

ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ

และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ

คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายสัญญา เสนาพันธ์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นางรัตติกา คุ้มแวง

เจ้าหน้าที่ธรุ การ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

3. นางสาวจุฑารัตน์ นิจจิง้ หรีด

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ
/ให้มหี น้าที่...

-3ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผเู้ ข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน

ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นางสาวธนารัตน์ หมื่นภักดี
2. นายพรศักดิ์ สืบเสระ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

3. นางสาววิภาพร ชัยศิริ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการและเลขานุการ

1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่เี กีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ

เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนีเ้ งินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1. นางโสภิดา ฉิมจารย์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นางสาววิมล เดยังรัมย์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นางนิศากร วสุธารัฐ

พนักงานราชการ โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

4. นางสาวรุ่งตะวัน บุ้งทอง

ครูอัตราจ้าง โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

5. นางสาวกุสุมาพร เภสัชชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

6. นางสาวสุพตั รา มุงคุณ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

7. นายอดิศักดิ์ ต้นทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

8. นายฉัตรชัย สนิทชัย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

9. นางสาวรุ่งจิตต์ จันเต

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

10. นางสาวฐิติชญา ศรีไกรรัตน์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ

11. นางสาวปภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์ ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผูเ้ ข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้เข้าสอบ

กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
/5.คณะกรรมการ...

-45. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายอิทธิพล ดาบรัมย์
ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

ประธานกรรมการ

2. นายกิตติพงษ์ ภูพนั นา

พนักงานราชการ/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ

3. นายขาว ดีรบรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. นายเฉลิม ดูเชิดรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5. นางกัญญาภัค พจนะกุล

นักการภารโรง/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นายจักรพงศ์ โสชะรา

นักการภารโรง/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7. นายธวัชชัย ดินราบรัมย์

นักการภารโรง/โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์ ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ด้านหน้าของสนามสอบ

3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายพัชรินทร์ มีพฒ
ั น์
2. นางปณิสรา เสนาพันธ์
3. นางสาวพิรุณ คะกะเนปะ

ผอ.รร.บ้านสาโรงโนนเค็ง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

ผอ.รร.บ้านหนองรัก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รองผู้อานวยการโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
/1.3 ตรวจสอบ...

-51.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
4. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพือ่ นาไปประมวลผล

7. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายอธิพนั ธ์ อะทาโส
2. นายคมกฤช นามบุตรดี

ผอ.รร.บ้านคูบอน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ผอ.รร.บ้านกระโดนกะลันทา/สพป.บุรีรัมย เขต 1

ประธานกรรมการ

3. นายชาญณรงค์ บุตรคาน
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ผอ.รร.บ้านม่วงโนนสูง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย

ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ

8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ด.ต.สมพงษ์ สมร่าง

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

2. ด.ต.พจน์ บุตกะ

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ร.ต.อ.ปฏิญญา หลักสกุล

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

2. ร.ต.อ.หญิงชรินทร ดาริหร์ มั ย์ สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

/8.3 เจ้าหน้าที.่ ..

-68.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ร.ต.ท.จิรายุ จันทร์นวล
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
2. ด.ต.อรุณ สะเทิงรัมย์

กรรมการ

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

9. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1. นางอังคณา ชุตินริ นั ดร์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

2. นางกิตติมา สุขสังข์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

3. นางลลิตา คาผิว

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

4. นายสุพจน์ มีแก้ว

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

5. นางวาริศา พิสิฐพรปิติกลุ

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

6. นางวณิชชา มีแก้ว

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

7. นางพิมพ์สุภา รักษ์สกุลโทอึ้น

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

8. นางณัฐรินีย์ ฤทธิร์ ักษ์มุสิก

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

9. นางสิตานันท์ คีรี

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

10. นายอัศวิน อัครศรีวร

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

11. นางสาวดาลิกา มะณู

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

12. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

13. นายยงยุทธ การินทร์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

14. นายอรรถพล จันทร์ศรีละมัย

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

15. นายมารุต รัตน์ปลื้ม

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

16. นางกัญญนันทน์ สัมมาทรัพย์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

17. นางสาวสุนนั ทา บึงจันทร์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

18. นางสาวอินทุอร จริยากุลวงศ์
19. นางสาวธันยาภัทร์ พิรณ
ุ

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ครู โรงเรียนลาปลายมาศ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

20. นายกษิดิ์เดช แก้ววัน

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

21. นายธวัชชัย รักพร้า

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

22. นายทวีชัย เลไธสง

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

23. นางฐิตาภา อรุณศิริภมู ิ

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

24. นางวันนา เลไธสง

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
/25. นางอนงศรี...

-725. นางอนงศรี รักษาสุวรรณ

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

26. นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

27. นางปุณณภา สามิบตั ิ

ครู โรงเรียนมัธยมพรสาราญ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

28. นางสาวพรวฤณ ธนวัชกรณ์

ครู โรงเรียนมัธยมพรสาราญ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

29. นางสาวรุ่งไพลิน พรหมเอาะ

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

30. นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆ

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

31. นางเพ็ชมณี แก้วนอก

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

32. นางสาเภา รุ่งนิยม

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

33. นายพิทกั ษ์ พิเศษ

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

34. นายสมคิด อาจจานงค์

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

35. นางพิมพ์พศิ า นาคขา

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

36. นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

37. นางบังอร สร้อยสูงเนิน

ครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

38. นายอุเทน สร้อยสูงเนิน

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

39. นายสาระภี มนุษย์

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

40. นางดวงตะวัน โคหนองบัว

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

41. นางน้าเพชร ลาฮาม

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

42. นางสาวสุวดี สีน้าเงิน

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

43. นางอัญชิฐา มั่งมูล

ครู โรงเรียนบ้านคูบวั /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

44. นางสาวทัฐดารัช พลภูเมือง

ครู โรงเรียนวัดวงษ์วารี/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านพรสาราญ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

45. นายศิริ เสารี
46. นางสาวพัชราภรณ์ มีแก้ว

ครู โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย

1. นางสาวธนาวดี นิสภนันท์
2. นางสาวกรภัทธ์ ทองเรือง

ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ

3. นางนวรัตน์ ปักการะเน

ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการ

4. นายมนตรี ศรีกลุ นาวา

ครู โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
/3. ตรวจสอบ...

-83. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ

9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถูกต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชัดเจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา

เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ตอ้ งจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุม่ มาแล้ว

14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผเู้ ข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสือ่ สาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผเู้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ติ าม

ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
/18. กากับ...

-918. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีท่ีกรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มผี ู้สอบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ

คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

- ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 6 โรงเรยีนรมย์บุรพีิทยาคม"รชัมงัคลาภเิษก"
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายเอกอนนัต์ ปรุิตังสันโต
นายปญ
ั ญา กลุแกว้

รอง.ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ผอ.โรงเรียนรมยบ์ุรีพิทยาคม "รัชมงัคลาภเิษก" /สพม.บุรีรัมย์
นางสาวสุดารัตน์ ประกอบดี ครู โรงเรยีนรมยบ์ุรีพิทยาคม "รัชมงัคลาภเิษก" /สพม.บุรีรัมย์
ครู โรงเรยีนรมยบ์ุรีพิทยาคม "รัชมงัคลาภเิษก" /สพม.บุรีรัมย์
นางสาวพจนี เสนคราม
นางสาวพิชญส์ุกานต์ สิงหเ์สน ครู โรงเรยีนรมยบ์ุรีพิทยาคม "รัชมงัคลาภเิษก" /สพม.บุรีรัมย์
นางภนดิา สังสีแก้ว
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวณัฐชยา ลิไธสง
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวศุธดา การกระสัง
เจ้าพนกังานธรุการ ปฏบิัติงาน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางสาวนนทวรรณ พสุาโลนา เจ้าหนา้ท่ีธรุการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางศรอีรุณ วชิชาพิณ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
นางกง่ิกาญจน์ เยย่ีมรมัย์
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ให้มหีนา้ท่ี ดังนี้

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานกุาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร

1. เตรียมเอกสารและวสัดุอุปกรณ์เกยี่วกบัการสอบแข่งขันฯ กอ่นวนัสอบ ดังน้ี
1.1 วัสดุต่าง ๆ เชน่ เทปใส ดินสอชนดิ 2 B ขึ้นไป ยางลบออ่น กรรไกร ตลบัหมึกสาหรับพมิพ์ลายนวิ้มอืผู้เขา้สอบ
1.2 บญ
ั ชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหวา่งกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหวา่งกรรมการกลางประจาสนามสอบกบักรรมการกากบัการสอบ

1.4 คารอ้งขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหวา่งกรรมการกลางประจาสนามสอบกบักรรมการกากบัการสอบ

1.6 บัญชีรายชื่อผ้ขูอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชอ่ืผ้เูข้าสอบ โดยเพ่มิช่องพมิพล์ายน้ิวมอืผ้เูข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผ้เูข้าสอบ - ขาดสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกนัเชื้อโรคโควดิ-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เคร่ืองตรวจวดัอุณหภมูิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมีผู้เข้าสอบทาบตัรหายหรอืมไิด้นามาในวนัสอบ
โดยกอ่นจะออกใบแทนให้พิจารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบตัรประจาตวัประชาชน หรอืบตัรประจาตวัเจ้าหนา้ที่ของรัฐ หรือบตัรอนื่ที่ออกใหโ้ดยหนว่ยงานของรฐั
ซง่ึมรีูปถ่าย และเลขประจาตวัประชาชน 13 หลัก ว่าเปน็บคุคลคนเดยีวกนักบัผทู้ี่ร้องขอใหท้าใบแทนบตัรประจาตวั

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
/2.2 ทาใบแทน...

-22.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่วี ินิจฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง
ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วน
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ
ที่นาส่งกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ
คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรรี มั ย์ ประธานกรรมการ
1. นายทฤษฏี บุญนาพา
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
2. นางพนัฐดา กลีบม่วง
กรรมการและเลขานุการ
3. นางสาวธิดารัตน์ กาวไธสง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผเู้ ข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. นายธวัช แวงดงบัง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2. นางเสาวณี โสเมือง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/ให้มีหน้าที่...

-3ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่เี กีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ
เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนี้เงินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด
4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชวลิต ชุมพลวงศ์
นางสาวน้าผึ้ง พรหมบุตร
นางสาววริษา เจริญศิริ
นางสาวณัฐญาพร บุญมาก
นางสาวจุฑามาศ รักสมัย
นางสาวคีตภัทร ยงปัญญา
นางละออง โพธิเ์ งิน
นางพัน สกุลรัตน์
นางหอม บูรวัตร
นายถาวร สมศรี
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ผอ.รร.บ้านสาโรงสันติภาพ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
พนักงานราชการ/โรงเรียนรมย์บุรีพทิ ยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ

1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผู้เข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผา่ นการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของผู้เข้าสอบ
กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
5. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรรี มั ย์
1. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
2. นายภาสกร อึงนันทศิรกิ ลุ
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
3. นายพราน สกุลรัตน์
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
4. นายจีระชัย การกระสัง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
5. นายมงคล อยูเ่ รือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
6. นายพันธกาล สิงห์สม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
7. นายสหรัฐ เวียงสงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์
8. นายอนุสรณ์ เครือโสม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/9. นายพงศธร...

-49.
10.
11.
12.
13.

นายพงศธร เจริญรัมย์
นายกมลเดช เงียบประโคน
นายสุรยิ ัน ละเมียดดี
นายประสงค์ สังขรัตน์
นายสุรวิ งศ์ บุลาลม
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
พนักงานธุรการ ส 4 /สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
นัการภารโรง/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์ กรรมการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนรมย์บรุ ีพิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรีรัมย์

1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงทีต่ ั้งของอาคารต่าง ๆ ทีใ่ ช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ดา้ นหน้าของสนามสอบ
3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายศิวานนท์ สวยสว่าง
2. นางศุภาวีร์ ศรีวรี ะพันธ์
3. นางลัดดา ฉายละออ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

ประธานกรรมการ
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ผอ.รร.บ้านหนองแต้พฒ
ั นา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก" /สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการและเลขานุการ

1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
/4. เมื่อดาเนิน...

-54. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพือ่ นาไปประมวลผล
7. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นางพัชรี บุญแจด
ผอ.รร.วัดบัวทอง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์
ผอ.รร.บ้านสาโรงโคกเพชร/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3. นายสราวุธ ดาริห์
ผอ.รร.วัดบ้านกะชาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย
ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิน้ การสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพือ่ ส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ
8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ดาบตารวจวิระชัย แสนจันทร์ สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
2. สิบตารวจเอกชัยศักดิ์ แพงศรี สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
3. สิบตารวจเอกกิตติกวิน กฤติเดชโภคินนั ท์ สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
4. สิบตารวจเอกอนุรักษ์ กาสิงห์ สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ลาดับที่ 1-2 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น
เจ้าน้าที่ลาดับที่ 3-4 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น
ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ดาบตารวจหญิงชัญญาภัค เรืองไพศาล สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
2. สิบตารวจเอกเกียรติศักดิ์ สวัสดี สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

8.3
1.
2.
3.

เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
ดาบตารวจเอกพล ผาชัย
สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
ดาบตารวจพิทยา พุดดอน
ดาบตารวจสนั่น ปราบหนองบัว สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/4.ดาบตารวจผดุงศักดิ.์ ..

-64. ดาบตารวจผดุงศักดิ์ การสูงเนิน สถานีตารวจภูธรบ้านด่าน
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ลาดับที่ 1-2 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น
เจ้าน้าที่ลาดับที่ 3-4 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น
ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ
9. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
1. นางพันธ์วริ า สามารถ
2. นางสาวพิชย์สุกานต์ สิงห์เสน ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
3. นางนภาพร ฉลูรตั น์
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
4. นางวนิดา จานิกร
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
5. นายอภิชิต กลีบม่วง
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
6. นางสมสุดา ลักษณะเพชร
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
7. นายทัศนัย นกพรม
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
8. นางตรีทิพภา สดศรี
9. นางพิมพ์ญดา ประโลมรัมย์ ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
10. นางสาวศรัญญา โสพัฒน์
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
11. นางสาวสุชาฏา ศุภเลิศ
ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
12. นายชัยณรงค์ ศาลางาม
13. นายธัชวรรธน์ พชิระพิพฒ
ั น์ ครู โรงเรียนรมย์บุรพี ิทยาคม "รัชมังคลาภิเษก"/สพม.บุรรี มั ย์ กรรมการ
14. นางณัจฉรียา โมกศรี
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
15. นางสาวกัลยากร ยอดน้าคา ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
16. นางสาวจิราภรณ์ พยุหะ
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
17. นางสาวอาทิตยา เห็มภิระ
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
18. นายสมศักดิ์ นอกกลาง
ครู โรงเรียนบ้านท่าม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
19. นางสาวพัทธ์ธรี า พุทธลา
ครู โรงเรียนบ้านโคกสิงห์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
20. นางสาวสุวรรณา โสบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองครก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
21. นายวิทวัส นาพรหม
ครู โรงเรียนบ้านหนองครก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
22. นางไข่มุก ลีเสน
ครู โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กรรมการ
23. นายจตุพร แสงคา
ครู โรงเรียนบ้านหัวช้าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
24. ว่าที่ ร.ต.ญ.จันจิรา ปัญญานิติกลุ ครู โรงเรียนบ้านพงแขม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
25. นางสาวสุวนันท์ สามนคร
ครู โรงเรียนวัดท่าเยีย่ ม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
26. นางสาวชาลี บุราณรมย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
กรรมการ
/27.นางสาวเยาวลักษณ์...

-727. นางสาวเยาวลักษณ์ คัดนาหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านคูบอน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
28. นางสาวศิริรัตน์ นาสุรวิ งศ์
ครู โรงเรียนบ้านสตึก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
29. นางสาวนิภาพร พันดวง
ครู โรงเรียนบ้านจิก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
30. นางพิรณ
ครู โรงเรียนบ้านจิก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ุ รัตน์ ศรีมารักษ์
31. นางสาวลาดาวัลย์ ฤทธิเ์ ดชรัมย์ ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
32. นางสาวศศิวมิ ล ตามา
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
33. นางสาวศิริรัตน์ สมภักดี
ครู โรงเรียนบ้านปะคาดง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
34. นายสุรยิ ัน มะลิซ้อน
ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
35. นางสาวสุรยี ์นิภา บุตรไธสง
ครู โรงเรียนวัดวรดิษฐ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
36. นางสาวสุวะพร ภิรมย์
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
37. นางสาวอภิรมย์ ปวงสุข
ครู โรงเรียนบ้านจิก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
38. นายเอกลักษณ์ ชานาญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านจิก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย
1. นางสาวณัชชา นาดอนดู่
ครู โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกลู )/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 4
2. นางสาวพัชญ์สติ า อริยธนาเรืองสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
3. นางสาวอัจฉริยา ฤทธิรณ
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
4. นางสาวอรอุมา ยืนยง
ครู โรงเรียนบ้านสตึก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
/9. แจกแบบทดสอบ...

-89. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถูกต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชือ่ ผูเ้ ข้าสอบ หากมีผขู้ าดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชือ่
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชดั เจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา
เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นงั่ สอบโดยไม่ตอ้ งจัดเรียงลาดับใหม่ เนือ่ งจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุ่มมาแล้ว
14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผู้เข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสื่อสาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัตติ าม
ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
18. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผเู้ ข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่พี บผูเ้ ข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีที่กรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบตั หิ น้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มผี ู้สอบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
/22. ให้คณะกรรมการ...

-922. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565

- ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

บญ
ั ชีรายละเอียดแนบทา้ยคาสงั่สานกังานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 1 ที่ 40/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

สนามสอบที่ 7 โรงเรยีนอนุบาลบุรรีมัย์
1. คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายมานพ คงเสนา

รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายชาญชัย ไชยพิศ

ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

รองประธานกรรมการ

3. นายสุชาติ บุญวีรบุตร

รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

4. นางสาวพเยาว์ ม่านทอง

รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

5. นางสุวชิ า ทรงประโคน

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

6. นางสุธรี า ปรัชสกุลชัย

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

7. นางสาวดารงค์ ทาผ้า

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

8. นางอนันตยา พิมพ์ภู

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

9. นางสาวเกศิรินทร์ ก่อแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

10. นางคาพวง วัชระเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

11. นายอรรถพล ยอดเยีย่ ม

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

12. นางชิดชนก แกล้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

13. นางสาวจรรยารักษ์ อินไชยา

กรรมการ

14. นางสาวบุณย์ศศิร์ เลิศเสนา

ลูกจ้างชั่วคราว/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

15. นางนันทนา บุษบงค์

ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฏร์อุทิศ)/สพป.บุรรี ัมย์ เขต 1 กรรมการ

16. นางสาวนาถลดา บุษบงค์

ครู โรงเรียนบ้านหนองพะอง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

17. นางสาววัชราภรณ์ แสนท้าว
18. นางอิศราพร พวงศรี

พนักงานราชการ/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ

กรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. เตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบแข่งขันฯ ก่อนวันสอบ ดังนี้
1.1 วัสดุตา่ ง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2 B ขึ้นไป ยางลบอ่อน กรรไกร ตลับหมึกสาหรับพิมพ์ลายนิว้ มือผู้เข้าสอบ

1.2 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบกับ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.3 บัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ระหว่างกรรมการกลางประจาสนามสอบกับกรรมการกากับการสอบ

1.4 คาร้องขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.5 ใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
/1.6 บัญชี...

-21.6 บัญชีรายชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจาตัวสอบ
1.7 บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบ โดยเพิ่มช่องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้เข้าสอบ
1.8 จัดทาแบบรายงานผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ
1.9 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 เช่น เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
2. ออกใบแทนบัตรประจาตัวสอบในกรณีท่ีมผี ู้เข้าสอบทาบัตรหายหรือมิได้นามาในวันสอบ
โดยก่อนจะออกใบแทนให้พจิ ารณา ดังนี้
2.1 ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ท่รี ้องขอให้ทาใบแทนบัตรประจาตัว

ผู้สมัครสอบแข่งขัน
2.2 ทาใบแทนบัตรประจาตัวสมัครสอบในกรณีท่วี นิ จิ ฉัยแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานคณะกรรมการกลาง

ประจาสนามสอบเป็นผู้ลงนามในใบแทน
3. ตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ แบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง จากกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบ

และกระดาษคาตอบ ว่าอยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ โดยตรวจตามรายการ ดังนี้
3.1 จานวนซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบครบตามจานวน
3.2 ซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบสารอง มีหรือไม่ จานวนเท่าใด
3.3 รหัสวิชาซองแบบทดสอบตรงตามตารางสอบ
4. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้กรรมการกากับการสอบ และให้กรรมการกากับการสอบที่ได้รบั มอบหมาย
ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกครั้ง
5. ควบคุมเวลาในการสอบแข่งขันโดยให้สัณญาณตามที่กาหนด
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากกรรมการกากับการสอบหลังจากสิ้นสุดการสอบแต่ละวิชา
โดยให้ผู้ส่งแบบทดสอบลงลายมือชื่อผู้ส่งในบัญชีรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
7. ให้กรรมการกลางประจาสนามสอบตรวจรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยให้ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและ

กระดาษคาตอบให้ครบถ้วน ก่อนปิดผนึกซองบรรจุกระดาษคาตอบและแบบทดสอบต่อหน้ากรรมการกากับห้องสอบ

พร้อมให้ผู้ส่งลงลายมือชื่อกากับซอง นาเทปใสปิดทับลายมือชื่ออีกครั้งหนึ่ง
8. ส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทีส่ อบเสร็จสิ้นในแต่ละวิชา ให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษ

คาตอบ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและกระดาษคาตอบลงลายมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน
9. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อประธานกรรมการอานวยการสอบหลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการกากับ
ห้องสอบที่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
/2.คณะกรรมการ...

-32. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นางสาวสโรชินี โสพิศวง

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูร

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ให้มหี น้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดาเนินการสอบให้ทราบโดยทั่วกัน อานวยความสะดวก แนะนา
สถานที่สอบ และประกาศให้ผเู้ ข้าสอบทราบตามที่กาหนด พร้อมทั้งบันทึกภาพเหตุการณ์ประจาสนามสอบในแต่ละวัน

ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และรายงานให้ประธานประจาสนามสอบทราบ
3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
1. น.ส.แววตา วงศ์พพิ ฒ
ั น์ชัย
2. นางมุนินทร์ ทะนารี

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1 ประธานกรรมการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

3. นางนิภาภรณ์ พินิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
4. นางสาวยุวนุช จงคลาดกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5. นางสาวกัญญาณัฐ ใยแจ่ม ลูกจ้างชั่วคราว/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6. นางวิลาวัลย์ ตาละคา
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

7. นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1 กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ-การจ่ายเงิน สาหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่เี กีย่ วข้องในการดาเนินการสอบ

เช่น ใบสาคัญรับเงินค่าตอบแทน หรือหลักฐานการเดินทางไปราชการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนหรือ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเพือ่ ส่งใช้การล้างหนี้เงินยืมฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการกาหนด

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและคัดกรอง ประกอบด้วย
1. นาย สมบัติ โพธิน์ อก

ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการ

2. นางสาวธัญชนก ภาคเดียว

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

3. นางศิริวรรณ์ ศรีหาจักร์

ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

4. นางสมปอง ศรีกอ้ ม

ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

5. นางสาวปารมิตา จะกลาง

ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

6. นางสาวสุนทรี ปลื้มกมล

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

7. นางสาวปนัดดา เสนคาสอน

เจ้าหน้าที่ธุรการ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

8. นางสาวกิตติยา ธรรมนาม

ครูอัตราจ้าง/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

9. นางสาวชลิตตา เสาวโค

นักวิชาการเงินและบัญชี/โรงเรียนอนุบาลบุรรี มั ย์/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 1 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/10.นางสาวอาริยา...

-4นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
10. นางสาวอาริยา เชื้อปรุ
11. นางสาวดวงหทัย พรหมบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

12. นางสาวจีรนันท์ บุตรดีวงค์
13. นางสาววิภาวี ศิริเมฆา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

14. นางสาวจีรนันท์ พรมมา
15. นางสาวกิตติกา งามศิลป์
16. นางสาวอินทุอร วันดี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

17. นายสุเทพ ทรงประโคน

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. ดูแลต้อนรับ อานวยความสะดวกคณะกรรมการชุดต่างๆ จัดเตรียมและให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม
2. ให้กรรมการบางส่วนประจาจุดคัดกรอง โดยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิกรรมการและผูเ้ ข้าสอบ ให้บริการสเปรย์หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ติดสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการตรวจ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้เข้าสอบ

กรณีผู้เข้าสอบไม่มีหลักฐานการตรวจเชื้อโควิต-19 ให้แยกผู้เข้าสอบออก ณ จุดที่กาหนดไว้
3. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
5. คณะกรรมการจัดสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายศิรัฐช์พงศ์ ยศราวาส
รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายจีระ ซ่อนกลิ่น

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นายเฉลิมพล เนียมสุริยะ

นักการภารโรง/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

4. นายวีระยุทธ ธรรมนิยม

นักการภารโรง/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

5. นายพิทกั ษ์พงศ์ พงศ์จริยา

พนักงานขับรถ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

6. นายปีติพล มีอินทร์
7. นายฉัตรพล ครบอุดม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

8. นายธนภัทร ตรงใจ
9. นายธนาธรณ์ ไทยารัมย์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ/โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

10. นายเอกชัย เกษมสุข

พนักงานธุรการ ส 4/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

11. นายปริวตั ร คามั่น

พนักงานธุรการ ส 4/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

12. นายสัมฤทธิ์ แดงงาม

ช่างปูน ช 4/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

13. นายวิชัย อาญาเมือง

พนักงานธุรการ ส 4/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

14. นายบัณฑูรย์ พลรัมย์

ช่างปูน ช 4/โรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ
/15.นายโชติกาญจน์...

-515. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตร

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

16. นายธีระพงษ์ จินพละ

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. จัดสถานที่ดาเนินการสอบ สาหรับผู้เข้ารับการสอบให้ถูกต้อง เหมาะสมกับจานวนผู้มสี ิทธิส์ อบ และวิธกี ารจัดสอบ
2. จัดทาแผนผังสนามสอบ แสดงที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบโดยปิดประกาศไว้ด้านหน้าของสนามสอบ

3. จัดโต๊ะสาหรับผู้เข้าสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่น่ัง ตามแผนผังที่น่ังสอบ
4. ติดบัญชีรายชื่อและเลขประจาตัวของผู้มสี ิทธิสอบ ผังที่น่ังสอบ ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
5. ติดฉลากรายชื่อของผู้เข้าสอบแต่ละคนที่โต๊ะนั่งสอบ
6. จัดโต๊ะกรรมการกากับห้องสอบให้อยูด่ ้านหน้าและอยูด่ ้านหลังห้องสอบ ด้านละ 1 ชุด
7. ติดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 ไว้ด้านหน้าห้องสอบ
8. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
9. ในการสอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ตรวจสอบและดูแลไม่ให้ผู้ที่ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องเข้าไปในอาคารที่สอบ
10. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. คณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายยรรยง ศิลาชัย

ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดควาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นางสาวอัจฉรา ขุนาพรม

รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และแบบทดสอบกระดาษคาตอบสารองจากหน่วยผลิตแบบทดสอบ โดยตรวจสอบว่า

อยูใ่ นสภาพปกติหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ โดยตรวจสอบดังนี้
1.1 ตรวจนับซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนตามจานวน
1.2 ตรวจนับซองแบบทดสอบสารองและกระดาษคาตอบสารองให้ครบถ้วนตามจานวน
1.3 ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ ส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบแต่ละวิชา พร้อมบันทึกการส่งมอบไว้เป็นหลักฐาน
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา
เพื่อนาไปส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
4. เมื่อดาเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นทุกวิชา ให้ส่งมอบแบบทดสอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบ
และกระดาษคาตอบ และส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคาตอบทุกวิชาให้หน่วยผลิตแบบทดสอบ เพือ่ นาไปประมวลผล

/7.คณะกรรมการ...

-67. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และเฝ้าห้องมั่นคงปลอดภัยประจาสนามสอบ ประกอบด้วย
1. นายสนอง วิเศษนคร

ผอ.โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ประธานกรรมการ

2. นายไตรรงค์ ชุมสาย

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโสน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฎาวณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านสวายจีก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการและเลขานุการ

ให้มหี น้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ จากหน่วยรับ - ส่งข้อสอบประจาสนามสอบ นามาเก็บไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย

ประจาสนามสอบ
2. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการรับ - ส่ง แบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
ประจาสนามสอบ
3. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบหลังจากเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชาจากคณะกรรมการรับ - ส่งแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ และเก็บรักษาไว้ ณ ห้องมัน่ คงปลอดภัย เพื่อส่งให้หน่วยผลิตแบบทดสอบนากลับไปประมวลผลการสอบ

8. เจ้าหน้าที่ตารวจประจาสนามสอบ
8.1 เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. ร.ต.ต.สุจิน อภินันท์

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

2. ด.ต.สมัย แก้วภูมิแห่

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

ให้มหี น้าที่ คัดกรอง ผู้เข้าสอบที่จะขึน้ ไปยังห้องสอบ และดูแลไม่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปบนอาคารสอบ
ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 07.00 -16.30 น.
8.2 เจ้าหน้าที่ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประกอบด้วย
1. ร.ต.ท.สวาสดิ์ ลุนผา

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

2. ด.ต.หญิงจรีรัตน์ ห่อไธสง

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

กรรมการ

กรรมการ
ให้มหี น้าที่ ตรวจบุคคลโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ ประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

8.3 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร ประกอบด้วย
1. ด.ต.อรพงษ์ คามณี
สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
2. ส.ต.ต.รัฐชิตะ ปัทมาตร

สถานีตารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

ให้มหี น้าที่ รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบจราจรประจาสนามสอบ ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.30 น.

/9.คณะกรรมการ...

-79. คณะกรรมการกากับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ประกอบด้วย
1. นางศิริมนต์ ละมุล
2. นางหนูพนิ สาทักรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดหนองครก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

3. นางบังอร แก้วบุตรดี
4. นางสาวธนภรณ์ อุบลลา

ครู โรงเรียนวัดหนองครก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

5. นางสมนึก ลินทอง
6. นางสาวศศิวมิ ล ปานาลาด

ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

7. นายอนุขา ประโมทะโก
8. นางดาวเรือง สะเลิศรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

9. นางชัชฏาภรณ์ ทวีชาติ
ครู โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
10. นางสุกัญญา การะพันธ์อนิต ครู โรงเรียนบ้านเบญจคาม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

11. นางรัชตา กิติหิรญ
ั กูล
12. นางอัญชลีพร มั่งมูล

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านปัญจคาม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์)/สพป.บุรรี มั ย์ เขต 4 กรรมการ

13. นางสาวปัทมา น้อยบุตรศรี
14. นางหงษ์ทอง รังพงษ์

ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

15. นายเกียรติศักดิ์ มีบญ
ุ
16. นายอนุศร ชัยรัมย์

ครู โรงเรียนเบญจคามวิทยา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

17. นายวุฒิไกร ชัยปัญญา
18. นายชาญชัย ชินประโคน

ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโคกยาง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

19. นางสาวนัทกาญจน์ วิลากุล
20. นายศรายุทธ ประทุม

ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม/สพม.บุรีรัมย์

กรรมการ
กรรมการ

21. นางสาวเกษมณี สุดหอม
22. นางสาวอภิญา ศรีวงศ์ยาง

ครู โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

23. นางถนอมจิตร สาเร็จรัมย์
24. นายกัมปนาท ไอคอนรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

25. นายประพจน์ คอนรัมย์
26. นางสาวเวธกา คอนรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

27. นายพรศักดิ์ หาญประโคน
28. นางสาวเสาวรีย์ กะรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
/29.นางอวยพร...

-829. นางอวยพร ไชยอินทร์
30. นางฉันทนา อักษณณรงค์

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

31. นางรัตนาพร ชานาญสิงห์
32. นางสุธรี า โพธิท์ อง

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

33. นางวริษา สะอาดรัมย์
34. นางภาวิณี สรรเพชุดา

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

35. นางนฤมลลักษณ อินตา
36. นางกาญจนา พาจันทร์

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

37. นางณัฏฐณิฏฐ์ ปริวนั ตา
38. นางสุนทรี ภาพนอก

ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

39. นางกาญจนา วงศ์เจษฏาวณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
40. นางสาวธนนันท์ กระรัมย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ

41 นางสาวขนิษฐา ผสมหงษ์
42 นางสาวจีรวรรณ ใหม่น้อย

ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโนนขีเ้ หล็ก / สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

กรรมการ

43 นางสาวปวีสุดา เถาว์ยา
44 นางสาวสมฤดี วงศ์ทอง

ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

45 นางสาวณัฎฐา ดีพินิจ
46 นางปริยาภัทร กัลปดี

ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

47 นายพงศ์พนั ธ์ จริตรัมย์
48 นางอุณาวรรณ ศิริพร

ครู โรงเรียนบ้านบ่อดิน / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านสังเคิล / สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

49 นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิริ
50 นายอรรถพันธ์ หายทุกข์

ครู โรงเรียนบ้านหนองเก็ม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านหนองร้าน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

51 นางสุธาสิณี ฤทัยนานบุรี
52 นางสุชีรา สุขวิศษ

ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

53 นางณัฐวรรณ แสงจันทร์
54 นางสุกัญญา เกษแก้ว

ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านดอน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

55 ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงเมนาลิน โอชารัมย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
56 นางสาวเตือนใจ แจ่มประโคน ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

57 นางพิรณ
ุ ลักษร

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
/58.นางสุพรรณา...

-958 นางสุพรรณา สุเวชเวิทน
59 นางพรเพ็ญ คุ้มบุ่งคล้า

ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดสว่างบูรพา/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

60 นางวารุณี สุรโยธี
61 นางสาวฐิติรภัค ไผ่ดีนุกลู

ครู โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านสาโรงโนนเค็ง/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

62 ว่าที่ร้อยตรีปรมีชัย บ่อไทย
63 นางสาววรรณณา มะลิซ้อน

ครู โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนบ้านโคกสิงห์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

64 นายณัฐพงศ์ มะลิงาม
65 นายชเวง ดีด่านค้อ

ครู โรงเรียนบ้านโคกสิงห์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

กรรมการ

ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

66 นางสุรยี ์ญา สิรวิ วิ ฒ
ั น์ธาดา
67 นางสาวอาภา จานิล

ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

68 นางสาวภัทรวดี หลุมแก้ว
69 นางสาวิตรี ตู้สาราญ

ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

70 ว่าทีร่ อ้ ยตรี หญิงฟองจุรี ศรีสงศ์ยาง ครู โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์/สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
71 นายเทพน้อย บัตรประโคน ครู โรงเรียนบ้านแสลงโทน/สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

กรรมการ

72 นางธนพร บุญสุด
73 นางอนงลักษณ์ สีชาลี

ครู โรงเรียนบ้านท้องเรือ /สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

74 นางสาวกิติชา โตประโคน
75 นางสาวพิจติ เหลืองชัยศรี

ครู โรงเรียนวัดบ้านกะชาย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ

76 นางนันธิกา ไปแดน
ครู โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
77 นางสาวยุภาพิน อินทร์ประโคน ครู โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
78 นางสาวศิริประภา ไชยอินทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

79 นางสาวเกษมณี สุดหอม
80 นางบรรจง เจริญใหญ่

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

81 นางวรรณนิษา มาประจวบ
82 นายสยาม มะริดรัมย์

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

83 นางสาวฐัติยาภรณ์ พึ่งป่า
84 นายกรวิทย์ อินกะสังข์

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

ครู โรงเรียนสามัคคีมชี ัยวิทยา / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ

85 นางสุปราณี สาทพลกรัง
86. นางพรญาณี คาสอน

ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ครู โรงเรียนบ้านโกรกขีห้ นู/สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

กรรมการ
กรรมการ
/10.คณะกรรมการ...

- 10 10. คณะกรรมการกากับการสอบสารอง ประกอบด้วย

1 นางสาวธนพร จาปาทอง
ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
2 นางสาวศิรประภา บารุงแคว้น ครู โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ / สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3 นายจิรวัฒน์ ชานาญงาม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง / สพป.บร.2

กรรมการ

4 นางเกษมศรี ชานาญงาม
ให้มหี น้าที่ ดังนี้

กรรมการ

รองผู้อานวยการโรงเรียนประโคนชัยวิทยา/ สพป.บร.2

กรรมการ
กรรมการ

1. รับอุปกรณ์ประจาห้องสอบ เมื่อถึงห้องสอบให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสอบที่รบั ผิดชอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ พร้อมบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
3. ตรวจสอบรหัสวิชาให้ตรงกับตารางสอบ ตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่าซองบรรจุแบบทดสอบ
อยูใ่ นสภาพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่าประธานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบจะลงลายมือชื่อรับผิดชอบ
4. ลงลายมือชื่อรับแบบทดสอบและกระดาษคาตอบแล้ว ให้นาไปห้องสอบโดยพลัน
5. ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้สมัครสอบ โดยดูรูปถ่ายจากบัตรประจาตัวสอบและ
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ
ซี่งมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
6. ชี้แจงรายละเอียด ข้อปฏิบตั ิในการทาแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
7. ให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ จานวน 2 คน ร่วมตรวจสภาพซองบรรจุแบบทดสอบก่อนและลงลายมือชื่อกากับ
ก่อนเปิดซองแบบทดสอบ เพื่อยืนยันความเรียบร้อย โดยให้ดาเนินการเช่นนี้ทุกวิชา
8. เปิดซองบรรจุแบบทดสอบโดยการลอกสติกเกอร์ และตรวจนับให้ครบถ้วนก่อนแจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ

9. แจกแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ถูกต้องตามลาดับที่น่ังสอบ ตรวจสอบรายชื่อในกระดาษคาตอบให้ตรง
กับบัตรประจาตัวที่ติดโต๊ะที่นั่งสอบ
10. เมื่อหมดเวลาที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ด้านขวาในบัญชี
รายชื่อผู้เข้าสอบ หากมีผู้ขาดสอบให้กรรมการกากับห้องสอบ เขียน "ขาดสอบ" ด้วยปากกาสีแดงในช่องลายมือชื่อ
และฝนรหัส "ขาดสอบ" ในกระดาษคาตอบด้วย
11. ให้ผู้กากับห้องสอบทุกคนในแต่ละห้องสอบลงนามในกระดาษคาตอบทุกแผ่น
12. หากแบบทดสอบมีความไม่ชัดเจนทาให้เกิดข้อสงสัยแก่ผู้เข้าสอบ ให้กรรมการกากับห้องสอบบันทึกในรายงานปัญหา

เกีย่ วกับแบบทดสอบ/ข้อสอบ และให้ผู้เข้าสอบดาเนินการทาข้อสอบไปตามปกติ
13. ตรวจสอบการลงรหัสวิชา รหัสประจาตัวผู้สมัครของผู้เข้าสอบทุกคนก่อนเก็บกระดาษคาตอบ
14. เก็บกระดาษคาตอบและแบบทดสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน และจัดเรียง ดังนี้
14.1 แบบทดสอบ เรียงตามที่นั่งสอบโดยไม่ตอ้ งจัดเรียงลาดับใหม่ เนื่องจากแบบทดสอบมีการเรียงแบบสุม่ มาแล้ว

14.2 กระดาษคาตอบ เรียงตามที่นั่งสอบ โดยไม่ตอ้ งแยกกระดาษคาตอบของผู้ขาดสอบออก
/15. นาส่ง...

- 11 15. นาส่งซองแบบทดสอบและกระดาษคาตอบมอบให้กรรมการกลางพร้อมลงชื่อในบัญชีกากับและให้กรรมการกลาง
ตรวจนับจานวนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุรายละเอียดไว้หน้าซอง
แบบทดสอบและซองกระดาษคาตอบ
16. ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือคานวณหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รวมทั้งตารา เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
และขอให้ผเู้ ข้าสอบปิดเสียงหรือปิดเครื่องมือสือ่ สาร เพื่อมิให้เป็นการรบกวนการสอบ กรณีผเู้ ข้าสอบไม่ปฏิบตั ติ าม

ให้บนั ทึกในรายงานการปฏิบตั ิหน้าทีของกรรมการกากับห้องสอบด้วย
17. ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548
18. กากับและดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
19. ควบคุม กากับและดูแลมิให้ผู้เข้าสอบกระทาการทุจริตในการสอบ ในกรณีท่ีพบผู้เข้าสอบทุจริต ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) เชิญผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตออกจากห้องสอบ
(2) จัดทาบันทึกการทุจริตพร้อมแนบหลักฐานการทุจริต (ถ้ามี) แล้วให้ผู้เข้าสอบที่ทาการทุจริตลงลายมือชื่อ
รับทราบในกรณีท่ีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ ให้ผู้กากับการสอบบันทึกต่อท้ายไว้เป็นหลักฐาน
(3) รายงานคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ
20. กรณีท่ีกรรมการกากับการสอบ มีเหตุจาเป็นมาปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบไม่ได้ ให้กรรมการกากับการสอบสารอง
ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
21. กรณีไม่มผี ู้สอบในห้องสอบสารอง ให้กรรมการกากับห้องสอบที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่กากับห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ

คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
22. ให้คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งปฏิบตั ิหน้าที่ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
23. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 - ข้าราชการให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
- บุคลากรอื่น ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

