
(ร่าง) 

 
ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 

                                                            ที่ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
ชื่อสนำมสอบ ศรีเทพประชำสรรค์ 

…………………………………………………………………………. 
ตำมที่ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งเป็นหน่วยงำนทดสอบระดับชำติ มีหน้ำที่     

บริหำรจัดกำร ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำ ให้บริกำรทำงกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ และทดสอบทำงกำรศึกษำ          
ระดับชำติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือด้ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติและระดับนำนำชำติ ได้มอบหมำย
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์สอบ ตำมค ำสั่ง สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน)  ที่ 92/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 ของสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ระดับ สทศ. 

เพ่ือให้กำรจัด กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562        
ในวันที่ 1-2 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับแนวทำง      
และวิธีกำรด ำเนินงำนของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ รวมทั้งเป็นตำมมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  
ศูนย์สอบจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ดังต่อไปนี้ 
 

1. นำยเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ หัวหน้ำสนำมสอบ 

2. นำงสำวพจนีย์ สำยค ำกอง ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 

3. นำยศิรชัช สนิทวรสกุล ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
4. นำงหนึ่งฤทัย สว่ำงจิตต์ ครูโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล 

5. นำงสุจิตรำ จันกวด ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรกลำง 

6. นำงสำวรุ่งตะวัน บัวดอก ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรกลำง 

7. นำยสมภพ บุญเที่ยงตรง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรกลำง 

8. นำงวิมลรัตน์ รูปแก้ว ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรกลำง 

9. นำงกชณิภำ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

10.นำงสำวกมลรัตน์ จันทร์น้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

11.นำยทวีศักดิ์ สินทรัพย์ ครูโรงเรียนนิยมศลิป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

12.นำยชำญณรงค์ บุญจิตร ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

13.นำงสำวมณธิชำ สิทธิยศ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 
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14.นำงสำวปนัดดำ กองมนต์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

15.นำงวนัสยำ ยิ้มน้อย ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

16.นำงสำวมะลิสำ สุธำรัตน์ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

17.นำงสำวสุพัตรำ อ่อนน้อมดี ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

18.นำงสุภัสสร กันโรคำ ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

19.นำงนงเยำว์ สุวรรณทอง ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

20.นำงสัมฤทธิ์ ป้องศรี ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

21.นำงสำวณิชนันทน์ สร้อยทองหลำง ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

22.นำยโสภณ ท้วมโชต ิ ครูโรงเรียนโคกปรงวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 7 

23.ว่ำที่ร้อยตรีวิวัฒนำ ศรีวิไล ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

24.นำยศรัณย์ เปรมสุข ครูโรงเรียนวังใหญ่วิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 8 

25.นำงสำวกำญจนำ ค ำพำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 

26.นำยฐำนันดร ชัยประเสริฐศิริ ครูผู้ช่วยโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 9 

27.นำยศรำวุฒิ ดีท ำมำ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

28.นำงกิติยำ ผิวแตง ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 10 

29.นำยสุเมธ ภู่ยำฟ้ำ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

30.นำงสำวอัญญำรัตน์ เสี้ยวกระแสร์ ครูโรงเรียนพุขำมครุฑมณีอุทิศ กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 11 

31.นำงสำวรัชยำ โกสำวัง ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

32.นำงศิริเพ็ญ เชษฐ์วิสุต ครูโรงเรียนน้ ำร้อนวิทยำคม กรรมกำรคุมสอบ ห้องสอบที่ 12 

33.นำงสำวอรัญญำ ทุริดไธสง ครูโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 

34.นำงหนึ่งฤทัย พุฒิสติ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ นักกำรภำรโรง 

35.นำงภิรมภรณ์ พิศวงศ์ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ นักกำรภำรโรง 

36.นำยจ ำนง อำบสุวรรณ ลูกจ้ำงชั่วครำวโรงเรียนศรีเทพประชำสรรค์ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 

 
โดยให้คณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้ำที่ 
1. ประสำนงำนกับศูนย์สอบและด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่ำงเคร่งครัด 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบก่อนวันสอบเพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ    

กำรจัดสอบ กำรคุมสอบ มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ และขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร         
ในแต่ละคณะ 

3. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบในส่วนของสถำนที่ โดยก ำกับกำรจัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์ข้อมูล         
ผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งก ำกับให้มีกำรติดรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสำรกำรสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์   
ของสนำมสอบและหน้ำห้องสอบ 
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4.  ท ำหน้ำที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชำในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อนเวลาสอบ
ตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยำนและลงนำมก ำกับกำรเปิดกล่อง 

5. จัดให้ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจำกศูนย์สอบเข้ำสอบในห้องสอบสุดท้ำยของสนำมสอบและให้นักเรียน 
ลงชื่อเข้ำสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ  

6. ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ          
มีควำมยุติธรรม โปร่งใส และตรงตำมข้อปฏิบัติที่ สทศ. ก ำหนด 

7. สั่งพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรคุมสอบหรือเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสนำมสอบในกรณี บกพร่องต่อหน้ำที่       
หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมและรำยงำนศูนย์สอบทรำบ  

8. รำยงำนค่ำสถิติกำรสอบผ่ำนทำงระบบน ำส่งสถิติผู้เข้ำสอบ ผ่ำนทำง  HYPERLINK www.niets.or.th /เมนู  
กำรจัดสอบ/ระบบสำรสนเทศกำรจัดสอบ/ระบบน ำส่งสถิติผู้เข้ำสอบ/ประเภทกำรสอบ O-NET 

9. ก ำกับให้มีกำรตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ให้กับผู้เข้ำสอบ  
เก็บรักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบให้ปลอดภัยและน ำส่งศูนย์สอบหลังจำกเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวัน 
(ห้ำมเก็บกล่องบรรจุซองกระดำษค ำตอบไว้ที่สนำมสอบ)  

10. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบระดับสนำมสอบในระบบบริหำรกำรจัดสอบ และก ำกับกำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนระดับสนำมสอบ รวมทั้งกำรส่งมอบเอกสำรกำรจัดสอบและหลักฐำนทำงกำรเงินให้ศูนย์สอบ 

11. สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ทุจริตหรือ ส่อว่ำจะมีกำรทุจริต           
ในห้องสอบหรือบริเวณสนำมสอบโดยใช้แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบเพื่อเสนอให้ สทศ. พิจำรณำต่อไป 

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ  มีหน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดสอบ กำรคุมสอบ 

และมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ 
3. ท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงศูนย์สอบกับสนำมสอบ 
4. ดูแลเรื่องอำคำรสถำนที่และเตรียมควำมพร้อมของสนำมสอบ ตรวจสอบกำรติดเอกสำรที่บอร์ดประชำสัมพันธ์  

หน้ำห้องและในห้องสอบ 
5. อ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำงๆ กับบุคลำกรภำยในสนำมสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับแบบทดสอบ 

กระดำษค ำตอบและกำรบริหำรกำรสอบ 
6. ปฏิบัติงำนอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำสนำมสอบ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดสอบ กำรคุมสอบ 

และมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ  
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3. ประชำสัมพันธ์กำรสอบ ตอบข้อซักถำมและให้ข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้เข้ำสอบ ได้รับทรำบ เช่น เวลำสอบ 
ของแต่ละวิชำ ก ำหนดกำรสอบ อุปกรณ์ที่อนุญำตให้น ำเข้ำห้องสอบ และระเบียบ กำรเข้ำสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่ำงๆ  
ทั้งก่อนสอบ ระหว่ำงสอบ และหลังกำรสอบ  

4. ประกำศเวลำให้ผู้เข้ำสอบได้รับทรำบ ก่อนเริ่มกำรสอบของแต่ละวิชำและระหว่ำงกำรสอบ ตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด  
5. ปฏิบัติงำนอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำสนำมสอบ  

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดสอบ กำรคุมสอบ        

และมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ  
3. ประจ ำ ณ ห้องพยำบำล ดูแล รักษำ และบรรเทำอำกำรเจ็บป่วยของผู้เข้ำสอบภำยในสนำมสอบ 

กรรมการกลาง  มีหน้ำที ่
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดสอบกำรคุมสอบ        

และมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ 
3. ด ำเนินกำรจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบเพ่ือมอบให้กรรมกำรคุมสอบ 
4. ประสำนงำนกับกรรมกำรคุมสอบในกำรรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบและใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ 
5. ตรวจนับจ ำนวนแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วนตำมจ ำนวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สทศ.๒           

และ สทศ.๓) หลังเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวิชำ 
6. ประสำนงำนกับกรรมกำรคุมสอบและผู้เข้ำสอบที่มำติดต่อในเรื่องต่ำงๆ 
7. รับรำยงำนตัวผู้ เข้ำสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีควำมบกพร่องในด้ำนต่ำงๆ) โดยอ ำนวยควำมสะดวก               

ในกำรแจ้งห้องสอบ และรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรสอบ เช่น ระเบียบกำรเข้ำสอบ ตำรำงสอบ ให้กับผู้เข้ำสอบ 
8. จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เช่น แบบฟอร์มส ำหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบกำรสอบ แบบฟอร์มค ำขอแก้ไขข้อมูล 
9. บรรจุซองกระดำษค ำตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดำษค ำตอบกลับ สทศ.  เพ่ือเตรียมส่งมอบให้ศูนย์สอบ 
10. รวบรวมเอกสำรกำรจัดสอบต่ำงๆ โดยน ำส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีท่ีกรรมกำรคุมสอบไม่เพียงพอ 
12. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำสนำมสอบ 

กรรมการคุมสอบ  มีหน้ำที ่
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดสอบ กำรคุมสอบ 

และมำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ  
3. ก ำกับกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งภำยในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง โดยยึดถือขั้นตอน       

และแนวปฏิบัติตำมคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำน 
4. ควบคุมมิให้ผู้เข้ำสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท ำกำรทุจริตในระหว่ำงกำรสอบ 
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5. กรณีที่สงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตหรือมีกำรทุจริตเกิดขึ้น ให้รำยงำนหัวหน้ำสนำมสอบทรำบทันทีและห้ำมบุคคล   
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำไปในบริเวณห้องสอบ 

6. รักษำควำมลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7. ตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตำมใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
8. ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล กำรระบำยและกำรลงลำยมือชื่อของผู้เข้ำสอบที่หัวกระดำษค ำตอบให้เรียบร้อย   

และถูกต้อง 
9. รักษำกระดำษค ำตอบและแบบทดสอบของผู้เข้ำสอบไม่ให้สูญหำย และต้องน ำส่งกรรมกำรกลำง/หัวหน้ำสนำมสอบ

ทันทหีลังเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวิชำ  

นักการภารโรง  มีหน้ำที่ 
1. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบก่อนวันสอบ  
2. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจขั้นตอนกำรด ำเนินกำรจัดสอบจำกคู่มือกำรจัดสอบฯ และวีดิทัศน์กำรจัดสอบ 
3. จัดเตรียมสถำนที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันท ำกำรทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี ในห้องสอบตำมแผนผังที่นั่งสอบ 

จัดเตรียมสถำนที่ในกำรติดเอกสำรประชำสัมพันธ์ เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบให้เรียบร้อย  
4. ด ำเนินกำรติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสำรกำรสอบอ่ืนๆ                              

ที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ของสนำมสอบและหน้ำห้องสอบ 
5. อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ โดยด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับกำรร้องขอ 
6. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำสนำมสอบ 
  
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละต ำแหน่ง ได้ศึกษำคู่มือกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O–NET)       

ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำหรับสนำมสอบและกรรมกำรคุมสอบ อย่ำงละเอียดและด ำเนินกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
และข้อปฏิบัติตำมที่ สทศ. ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด 
 

สั่ง ณ วันที่         เดือน  ธันวำคม พ.ศ.  2562 
 
 


