
 

                   
 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 
ที่     158 / 2558 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร 
 เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 

------------------------------------- 
ตำมที่  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต 31  ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1/2558  ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.6/ว18  
ลงวันที่  26  พฤศจิกำยน  2557  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่ วนที่สุด ที่ 
ศธ 04009/ว 284  ลงวันที่  23  มกรำคม  2558  และที่ ศธ 04009/ว 905  ลงวันที่  10  มีนำคม  2558  
และตำมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  31  ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่  
11  กุมภำพันธ์  2558  อนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31  ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1/2558  
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 31 นั้น 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2558  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันฯ  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ 
1. นำยสมัคร   ไวยขุนทด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงพัชภัสสร  เสนทับพระ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงนิลุบล  สวัสดิผล  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวพำชิต  ทวีกุล  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
5. นำงวิไลมำลย์  คุ้มกลำง  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
6. นำงส ำอำงค์   แสงอรุณ  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
7. นำงสำวอรณี  กำระเกตุ  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
8. นำยจรัล  กิจวรรณ  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
9. นำยวรเดช  ทุมมะชำติ  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ   กรรมกำร 
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มีหน้ำที่ดังนี้ 
 1.  เตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับกำรสอบก่อนวันสอบ ดังนี้ 
  1)  จัดกระดำษค ำตอบใส่ซองให้ครบตำมจ ำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบแข่งขันแต่ละห้อง พร้อมทั้ง 
             แนบบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำสอบแข่งขันทุกซอง 

 2)  วัสดุต่ำง ๆ เช่น เทปใส ดินสอชนิด 2 B ขึ้นไป ยำงลบอ่อน กรรไกร นำฬิกำจับเวลำ และ 
    เครื่องสัญญำณบอกเวลำเป็นต้น 

 3)  บัญชีรับ-ส่งข้อสอบ และกระดำษค ำตอบระหว่ำงกรรมกำรกลำงกับกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 4)  ค ำร้องขอใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สอบแข่งขัน 
 5)  บัญชีรำยชื่อผู้ขอใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สอบ 
 6)  บัญชีรำยชื่อผู้เข้ำสอบแข่งขัน 

  2.  ออกใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันในกรณี ท ำบัตรหำย หรือมิได้น ำมำในวันสอบ โดยก่อน
จะออกใบแทนให้พิจำรณำ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบบัตรอื่นที่มีรูปถ่ำยติดอยู่ ซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐว่ำ เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ 
ผู้ที่ร้องขอให้ท ำใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบแข่งขัน 

   2)  ท ำใบแทนบัตรประจ ำตัวผู้สอบแข่งขันในกรณีท่ีวินิจฉัยแล้วว่ำเป็นบุคคลเดียวกัน โดย
ประธำนคณะกรรมกำรกลำง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ลงนำมใบแทน 
  3.  ตรวจรับข้อสอบจำกกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ โดยตรวจตำมรำยกำรดังนี้ 
   1)  จ ำนวนซองข้อสอบครบตำมจ ำนวนห้อง 
   2)  รหัสวิชำของข้อสอบตรงตำมตำรำงสอบ 
  4.  จ่ำยกระดำษค ำตอบพร้อมข้อสอบให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบก่อนถึงเวลำสอบ 20 นำที  
   และให้ลงลำยมือชื่อรับข้อสอบในบัญชีรับ – ส่งข้อสอบทุกครั้ง 
  5.  ควบคุมเวลำในกำรสอบแข่งขันโดยใช้สัญญำณตำมท่ีก ำหนด 
  6.  รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบหลังจำกสิ้นสุดกำรสอบแต่ละวิชำ 
โดยให้ผู้ส่งข้อสอบลงลำยมือชื่อในบัญชีรับ – ส่งข้อสอบ กำรตรวจรับให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
   1)  ตรวจนับจ ำนวนข้อสอบ 
   2)  ตรวจนับจ ำนวนกระดำษค ำตอบ 
  7.  ปิดผนึกซองบรรจุกระดำษค ำตอบต่อหน้ำกรรมกำรก ำกับห้องสอบที่น ำมำส่ง พร้อมให้ผู้ส่ง 
ลงลำยมือชื่อก ำกับ น ำเทปใสปิดทับลำยมือชื่อนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
  8.  น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบส่งมอบให้คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ พร้อมทั้งให้
คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบลงลำยมือชื่อรับไว้เป็นหลักฐำน 
  9. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการก ากับการสอบ 

กลุ่มวิชา ชื่อ – นามสกุล ห้องสอบ อาคาร 

ภาษาไทย 
 

1. นำงธิดำภรณ์  วรรณโชติ 
2. นำยวัชระ   สุวรรณะ 

601 
601 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณิตศาสตร ์
 
 
 

1. นำงสำวอัจฉรำ  ดลประสิทธิ์ 
2. น.ส.ทิพย์สรำวัลย์  หวังปรงุกลำง 

602 
602 

1. นำงสำวณิชำนันท์  พิชญไพโรจน์ 
2. นำยมรกต   หงษ์อินทร์ 

603 
603 

ภาษาอังกฤษ 
 

1. นำงวัลภำ  ศิริมำนนท์ 
2. นำงมีนำ  จันทร์ศิริสุข 

604 
604 

ภาษาจีน 
 

1. นำงสำวอัจฉรำ  คุ้มสวัสดิ์ 
2. นำงจันทิมำ  หน่ำยโคกสูง 

605 
605 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 
 
 

1. นำงสำวสุจินดำ  ธงสันเทียะ 
2. นำงสำวกันต์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์ 

606 
606 

1. นำงสถำพร  มุ่งวัฒนำ 
2. นำงสำวยุพเยำว์  เภำกุ่ม 

607 
607 

ฟิสิกส์ 
 

1. นำงอมรรัตน์  สมสันเทียะ 
2. นำงรุ่งนภำ  ทองบุญมำ 

608 
608 

เคมี 
 
 
 

1. นำงวิยะดำ  ลมสูงเนิน 
2. นำงสำวธันย์นิชำ  กลัดกันแสง 

609 
609 

1. นำงสำวสุวรรณี  จงเจริญวไิล 
2. นำงสำวจิรดำ  ศุภภัทรเกษม 

612 
612 

พลศึกษา 
 

1. นำงสำวพจมำลย์  มีผล 
2. นำงบุปผำ  โสระวงค์ 

613 
613 

สังคมศึกษา 
 
 

 

1. นำยสมบัติ   บุญประเสริฐ 
2. นำยช ำนิ   จันทร์โพธิ์ 

701 
701 

1. นำงนวลอนงค์  ศรีนำคำ 
2. นำงสุภำภรณ์  ศรีทับทิม 

702 
702 

ดนตรีศึกษา 
 

1. นำงพรรณพนัช   รอดเริญ 
2. นำงเอ้ืออำรี  ภู่ภัทรำงค์ 

703 
703 
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กลุ่มวิชา ชื่อ – นามสกุล ห้องสอบ อาคาร 

ศิลปศึกษา 
 

1.นำงสำวนุชนำถ  สุวรรณกลำง 
2. นำงสำวเยำวลักษณ์  วำระรังสี 

704 
704 

อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

คอมพิวเตอร์ 
 

1. นำงนิชำภำ  กีรติเกริกไกร 
2. นำงสำวณิชนันท์  สร้อยทองหลำง 

705 
705 

อุตสาหกรรมศิลป์ 
  

1. นำงจุฑำมำศ  เกษตรเวทิน 
2. นำงสำวดำวรุ่ง  ช ำนำญนำค 

706 
706 

 
คณะกรรมการก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ดังนี้ 

1.  ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของห้องสอบที่ต้องรับผิดชอบ 
2.  รับข้อสอบและกระดำษค ำตอบจำกคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบก่อนถึงเวลำสอบ 20 นำที 

ในกำรรับข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1)  ตรวจสอบรหัสวิชำให้ตรงกับตำรำงสอบ 
2)  ตรวจสภำพซองบรรจุข้อสอบ ในกรณีท่ีเห็นว่ำซองข้อสอบอยู่ในสภำพผิดปกติ ไม่ควรรับจนกว่ำ 
     ประธำนกรรมกำรกลำงจะลงลำยมือชื่อรับผิดชอบ 
3)  ลงลำยมือชื่อรับข้อสอบและกระดำษค ำตอบแล้ว ให้น ำไปห้องสอบโดยพลัน 
4)  ตรวจสอบว่ำผู้เข้ำสอบเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครสอบ โดยดูจำกหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนและ 
    รูปถ่ำยจำกบัตรประจ ำตัวผู้สอบ หรือให้ดูรูปถ่ำยจำกบัตรอื่นที่หน่วยงำนของรัฐออกให้ 
5)  แจกกระดำษค ำตอบให้เฉพำะผู้ที่เข้ำสอบเท่ำนั้น 
6)  ให้ตัวแทนผู้เข้ำสอบภำค ข. จ ำนวน 2 คน มำตรวจสภำพซองบรรจุข้อสอบและลงลำยมือชื่อ 
    ก ำกับก่อนเปิดซองข้อสอบ 
7)  เปิดซองบรรจุข้อสอบโดยกำรตัดปำกซอง 
8)  แจกข้อสอบให้ผู้เข้ำสอบภำค ข. และให้แจกก่อนเวลำ 5 นำที 
9)  ให้ผู้เข้ำสอบทุกคนลงลำยมือชื่อและพิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือด้ำนขวำในบัญชีรำยชื่อผู้สอบ 
10) สอดส่อง ก ำกับและดูแลผู้เข้ำสอบให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติ 
     ของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548 
11) ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ พ.ศ. 2548 
12) ตรวจสอบกำรลงรหัสวิชำ รหัสประจ ำตัวของผู้เข้ำสอบทุกคนก่อนเก็บกระดำษค ำตอบ  
13) เก็บกระดำษค ำตอบและข้อสอบกลับคืน โดยตรวจนับให้ครบถ้วน 
14) น ำส่งกระดำษค ำตอบและข้อสอบให้คณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบพร้องลงลำยมือชื่อ 
15) ตรวจสอบและป้องกันมิให้ผู้เข้ำสอบน ำเครื่องสื่อสำรทุกชนิดเข้ำห้องสอบ 
16) ควบคุม ก ำกับ และดูแลมิให้ผู้เข้ำสอบกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบ  
   ในกรณีพบผู้เข้ำสอบทุจริตให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
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 16.1  เชิญผู้เข้ำสอบที่ท ำกำรทุจริต ออกจำกห้องสอบ 
 16.2  จัดท ำบันทึกกำรทุจริตพร้อมแนบหลักฐำนกำรทุจริต(ถ้ำมี) แล้วให้ผู้เข้ำสอบที่ท ำกำรทุจริต 
                 ลงลำยมือชื่อรับทรำบ ในกรณีผู้ทุจริตไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบ ให้ผู้ก ำกับห้องสอบบันทึก 
          ต่อท้ำยไว้เป็นหลักฐำน 

16.3  รำยงำนคณะกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบในวิชำ นั้น ๆ 
3.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจ าสนามสอบ 
1. นำยธรรมวัฒน์  พฤกษำชีพ ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ    กรรมกำร 
2. นำงสุธินีย์  กองค ำ  ครูโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ     กรรมกำร 

มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ประชำสัมพันธ์กำรสอบคัดเลือก และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 

          2)  ประชำสัมพันธ์เส้นทำงและพำหนะสถำนที่สอบคัดเลือก 
          3)  ด ำเนินกำรบันทึกภำพและจัดเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ในกำรสอบคัดเลือก 
          4)  ตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกและผู้สนใจทั่วไป  
 5)  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการจราจรและอาคารสถานที่ 
1. นำยวิยนต์  เที่ยงทัศน์  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  ดูแลกำรจรำจร 
2. นำยสุระพน  มีระเวียง  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  ดูแลกำรจรำจร  
3. นำงศิริลักษ์  ศรีษะโคตร  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  แม่บ้ำนดูแลชั้น 6 
4. นำงร ำพึง  เคียงสันเทียะ  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  แม่บ้ำนดูแลชั้น 7 
5. นำงสมควร  ขุมเกำะ  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  แม่บ้ำนดูแลชั้น 1 
6. นำยฉลอง  รวงกลำง  ลูกจ้ำงโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ  ดูแลกำรขึ้นอำคำรสอบ 

มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดระบบกำรจรำจรและสถำนที่จอดรถให้เป็นระเบียบ  ณ สนำมสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
2. จัดสถำนที่ด ำเนินกำรสอบให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้สอบ 
3. จัดท ำแผนผังสนำมสอบ แสดงที่ตั้งของอำคำรต่ำง ๆ ที่ใช้สอบและห้องสอบ โดยปิดประกำศไว้

ด้ำนหน้ำห้องสอบ 
4. จัดโต๊ะส ำหรับผู้เข้ำสอบนั่งสอบ ห้องละไม่เกิน 25 ที่นั่ง เรียงตำมแผนผังที่นั่งสอบที่ก ำหนดให้ โดย

ติดหมำยเลขก ำกับท่ีนั่งที่มุมซ้ำยบนของโต๊ะและติดบัตรประจ ำตัวผู้เข้ำสอบที่มุมขวำของโต๊ะ 
5. ติดผังรำยชื่อหรือเลขประจ ำตัวของผู้มีสิทธิ์สอบไว้ด้ำนหน้ำห้องสอบ 
6. จัดโต๊ะกรรมกำรก ำกับห้องสอบให้อยู่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังห้องสอบด้ำนละหนึ่งชุด 
7. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมำย 
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               ให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ โปร่งใส ยุติธรรมเกิดผลดี  
ต่อทำงรำชกำร หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31  
เพ่ือพิจำรณำหำทำงแก้ไขต่อไป 

                            สั่ง ณ วันที่    29   เมษำยน    พ.ศ. 2558 
     

 
 
 
 

                                 (นำยชูเกียรติ  วิเศษเสนำ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


