
 
ค าสั่ง ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่11 

ที ่07/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B–NET)  
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2562 

ชื่อสนามสอบ สุรวิทยาคาร 
…………………………………………………………………………. 

 
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ มี

หน้าที่บริหารจัดการ ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา ให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ได้มอบหมายให้ ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 11 ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 
ตามค าสั่ง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ 70/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับ สทศ. 

 
เพ่ือให้การจัด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B–NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการด าเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้ง
เป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ศูนย์สอบจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
ดังต่อไปนี้ 
 

1. นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร หัวหน้าสนามสอบ 

2. นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

3. นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
4. นางวัลลดา วรทัต ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร เจ้าหน้าที่พยาบาล 

5. นายอาทร เสาสูง รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการกลาง 

6. นายวิทูรย์ พิมพ์ศิริ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการกลาง 

7. นางสาวกวิตา อินธิสาร ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

8. นายปธาน จรจรัญ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 1 

9. นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 

10.นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ พนักงานราชการโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 2 
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11.นายสมปอง ประทุมปี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

12.นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 3 

13.นางสาวณิชชา ผลเกิด ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

14.นายพีรพงษ์ มั่นหมาย ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 4 

15.นายปรเมศ  กุลรัตน์ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

16.นางณัชชา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 5 

17.นางยุวธิดา ลอยประโคน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 

18.นางดลนภา พุ่มพุฒ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที่ 6 
19.นางลักขณา  คุณมาศ ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร กรรมการคุมสอบส ารอง 
20.นายดัด สระแก้ว นักการภารโรงโรงเรียนสุรวิทยาคาร นักการภารโรง 

 
 
โดยใหค้ณะกรรมการระดับสนามสอบมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  
หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที่ 

1. ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. อย่างเคร่งครัด 
2. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบก่อนวันสอบเพื่อท าความ 

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบ การคุมสอบ มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการในแต่ละคณะ 

3.   เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานที่ โดยก ากับการจัดห้องสอบและติดสติ๊กเกอร์
ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งก ากับให้มีการติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสารการสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

 4.  ท าหน้าที่เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบแต่ละวิชาในวันสอบ ทั้งนี้ ต้องเปิดกล่องแบบทดสอบก่อน
เวลาสอบตามตารางสอบไม่เกิน 1 ช่ัวโมง โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามก ากับการเปิดกล่อง 

5. จดัให้ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ได้รับแจ้งจากศูนย์สอบเข้าสอบในห้องสอบสุดท้ายของสนามสอบและให้
นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  

6.  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. ก าหนด 

7.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจ าสนามสอบในกรณี บกพร่องต่อ
หน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์สอบทราบ  

8.  รายงานค่าสถิติการสอบผ่านทางระบบน าส่งสถิติผู้เข้าสอบ ผ่านทาง  HYPERLINK 
www.niets.or.th /เมนูการจัดสอบ/ระบบสารสนเทศการจัดสอบ/ระบบน าส่งสถิติผู้เข้าสอบ/ประเภทการสอบ 
B-NET 
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9.  ก ากับให้มีการตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ครบถ้วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ให้กับผู้เข้าสอบ  เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบให้ปลอดภัยและน าส่งศูนย์สอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน (ห้ามเก็บกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบไว้ที่สนามสอบ)  

10. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ และก ากับ
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมทั้งการส่งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐาน
ทางการเงินให้ศูนย์สอบ 

11.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบในกรณีที่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือ ส่อว่าจะมีการ
ทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบเพ่ือเสนอให้ สทศ. 
พิจารณาต่อไป 

 
       เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าสนามสอบ  มีหน้าที่ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การ 
จัดสอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์สอบกับสนามสอบ 
4.  ดูแลเรื่องอาคารสถานที่และเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ตรวจสอบการติดเอกสารที่บอร์ด 

ประชาสัมพันธ์  หน้าห้องและในห้องสอบ 
5. อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ 

แบบทดสอบ กระดาษค าตอบและการบริหารการสอบ 
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 
 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3.  ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เข้าสอบ          

ได้รับทราบ เช่น เวลาสอบของแต่ละวิชา ก าหนดการสอบ อุปกรณ์ที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ และระเบียบ     
การเข้าสอบ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ทั้งก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังการสอบ  

4.  ประกาศเวลาให้ผู้ เข้าสอบได้รับทราบ ก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชาและระหว่างการสอบ       
ตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

5.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ  
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เจ้าหน้าที่พยาบาล  มีหน้าที่ 
1.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 

สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2.  ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  

3. ประจ า ณ ห้องพยาบาล ดูแล รักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้เข้าสอบภายในสนามสอบ 
 

กรรมการกลาง  มีหน้าที ่
1.    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดสอบ 

การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  ด าเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบเพ่ือมอบ 

ให้กรรมการคุมสอบ 
4. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบและ 

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
5. ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนที่ระบุในใบเซ็นชื่อ 

ผู้เข้าสอบ (สทศ.๒ และ สทศ.๓) หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
6. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในเรื่องต่างๆ 
7. รับรายงานตัวผู้เข้าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ) โดยอ านวย       

ความสะดวกในการแจ้งห้องสอบ และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการสอบ เช่น ระเบียบการเข้าสอบ ตารางสอบ 
ให้กับผู้เข้าสอบ 

8. จัดเตรียมเอกสารต่าง  ๆเช่น แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ แบบฟอร์มค าขอแก้ไขข้อมูล 
9. บรรจุซองกระดาษค าตอบใส่กล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบกลับ สทศ.  เพ่ือเตรียมส่งมอบให้

ศูนยส์อบ 
10. รวบรวมเอกสารการจัดสอบต่างๆ โดยน าส่งให้ศูนย์สอบ เพ่ือส่งให้ สทศ.   
11. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีที่กรรมการคุมสอบไม่เพียงพอ 
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 

 
กรรมการคุมสอบ  มีหน้าที่ 

1.   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
สอบ การคุมสอบ และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ  
3. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งภายในห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง โดยยึดถือ 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามคู่มือจัดสอบฯ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
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4.  ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ 
5.  กรณีที่สงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือมีการทุจริตเกิดขึ้น ให้รายงานหัวหน้าสนามสอบทราบทันทีและ

ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้องสอบ 
6.  รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
7.  ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบและแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 

(สทศ.๒ และ สทศ.๓) 
8.  ตรวจสอบการกรอกข้อมูล การระบายและการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบที่หัวกระดาษค าตอบให้

เรียบร้อยและถูกต้อง 
9.  รักษากระดาษค าตอบและแบบทดสอบของผู้เข้าสอบไม่ให้สูญหาย และต้องน าส่งกรรมการกลาง/

หัวหน้าสนามสอบทันทหีลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  
 

นักการภารโรง  มีหน้าที่ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนวันสอบ  
2. ศึกษาและท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ และวีดิทัศน์การจัดสอบ 
3.  จัดเตรียมสถานที่สอบให้เรียบร้อยก่อนวันท าการทดสอบ จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องสอบตาม 

แผนผังที่นั่งสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย  
4.  ด าเนินการติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ ติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเอกสาร         

การสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
5.   อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยด าเนินการต่าง  ๆตามที่ได้รับการร้องขอ 
6.  ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ   

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละต าแหน่ง ได้ศึกษาคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B–NET) ปีการศึกษา 2562 ส าหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ อย่างละเอียดและ
ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและข้อปฏิบัติตามที่ สทศ. ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

 
สั่ง ณ วันที่  9  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
       ลงชื่อ                                                                          
                                                                                         (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
                                                              ต าแหน่ง                 ประธานศูนย์สอบ 
                                                                               ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                                                                                      แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 11 
 

 


