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ค ำสั่งคณะครุศำสตร ์

ที่ ๓/๒๕๖๓ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. ประจ ำสนำมสอบ 

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

            
 

ตำมที่  สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ในวันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ ๓ ในวันที่ ๑ – ๒  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ และน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ของนักเรียนระดับชำติ  และปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำประสงค์  มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ในด้ำนมำตรฐำนกำรบริหำรกำรทดสอบและมำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรทดสอบอำศัย
อ ำนำจตำมควำมในหมวด ๒ ข้อ ๗ (๒)  ข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติว่ำด้วยกำร
พัฒนำและบริหำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเพื่อประกันควำมมั่นใจกำรท ำงำนของสนำมสอบให้
เป็นไปโดยควำมเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตัวแทน สทศ.ประจ ำสนำมสอบ กำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สกลนคร โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้  

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑ รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยำ ภำวะบุตร ประธำนคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๒ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุดประไทย บุพศิร ิ กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๓ อำจำรย์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๔ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทรดร จั้นวันด ี กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๕ อำจำรย์วีรวัฒน ์ ค ำแสนพนัธ ์ กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๖ อำจำรย์เพ็ญพรรษำ อุ้ยปัดฌำวงศ ์ กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๗ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เบญจพร อุผำ กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๘ อำจำรย์ผกำพรรณ วะนำนำม กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๙ อำจำรย์กิตติกร รักษำผล กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๑.๑๐ นำงสำวชุลีพร ลำภจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะท ำงำนงำน 
ตัวแทน สทศ. 

 หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวก สนับสนนุให้กำรท ำงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และติดตำม ตรวจเยี่ยมสนำมสอบตำ่ง ๆ  
 

๒. คณะด ำเนินงำนตัวแทน.... 
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 ๒.  คณะด าเนินงานตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ ประกอบด้วย 

2.1 นำงสำวนันทนำ     จิตอำคะ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 
2.2 นำยวชัระ   ศรีนนเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร 
2.3 นำงสำวกนกวรรณ    เพ็ญจะมุกด์ โรงเรียนบ้ำนหนองหอย 
2.4 นำงสำวเสำวภำ     จันทพันธ ์ โรงเรียนศิริรำษฎร์วิทยำคำร 
2.5 นำงสำวศิริลักษณ ์   มะละกำ โรงเรียนบ้ำนดงมะไฟสำมัคคีรำษฎร์อุทิศ 
2.6 นำยภิเษก     บุญมำ โรงเรียนบ้ำนหนองไผ ่
2.7 นำงสำวสุดำรัตน ์   ดำวน้อย โรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล 
2.8 นำงสำวนำฏตยำ    ภูจอมจิตร โรงเรียนบ้ำนดงขุมข้ำว"คุรุรำษฎร์รังสรรค์ ๒" 
2.9 นำงสำวณชัชำ   ไขแสง โรงเรียนบ้ำนม่วงลำยรำษฎร์ผดงุศิลป ์
2.10 นำงสำวมสุิประภำ  ดีสำ โรงเรียนบ้ำนนำค ำวทิยำคำร 
2.11 นำยเนติพงษ ์    ประจักษ์โก โรงเรียนบ้ำนทำ่วัด"คุรุรำษฎร์บ ำรุงวิทย"์ 
2.12 นำยจักรพงษ ์    ปิทะรำช โรงเรียนอนุบำลกุสุมำลย ์
2.13 นำงสำวมลฤดี     กำรฟุ้ง โรงเรียนนำเพียงสว่ำงวิทยำนุกลู 
2.14 นำยซูกีพล ี    ดอเล๊ำะ โรงเรียนบ้ำนโพนแพง 
2.15 นำงสำวสุดำรัตน ์   งิ้วสีดำ โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภำพที่ ๒๑๑ 
2.16 นำงสำวศิริลักษณ ์   แสนพงษ ์ โรงเรียนอนุบำลเต่ำงอย 
2.17 นำงสำวจิระภำ     กันหำบำง โรงเรียนบ้ำนดงหลวง 
2.18 นำยอภิสิทธิ ์    โพธิ์ตะนัง โรงเรียนอนุบำลโคกศรีสุพรรณ 
2.19 นำงสำวเจนนิรำ     เรพล โรงเรียนบ้ำนแมดนำท่ม 
2.20 นำงสำวอุไรพร     เชื้อพระซอง โรงเรียนบ้ำนโพนทองประชำอุทิศ 
2.21 นำงสำวจิตติมำ     เนตรมหำ โรงเรียนบ้ำนห้วยยำง 
2.22 นำงสำวปภัสสร     คนขยัน โรงเรียนบ้ำนเชียงสือรำษฎร์อ ำนวย 
2.23 นำงสำวรัชลียำ     ดำบพิมพ์ศร ี โรงเรียนนำแก้วพิทยำคม 
2.24 นำงสำวจฬุำลักษณ์   จอมแก้ว  โรงเรียนบ้ำนกลำงนำเดื่อ 
2.25 นำงสำวนิพำพร     ศรีพลพำ โรงเรียนบ้ำนโพนวัฒนำวิทยำ 
2.26 นำงสำวดวงหทัย    แดนรักษ์ โรงเรียนอนุบำลภูพำน 
2.27 นำงสำวสิริยำภำ    แก้วจุฬำศรี โรงเรียนเข่ือนน้ ำพุง 
2.28 นำยธนพล     มหำรำช โรงเรียนชุมชนบำ้นสร้ำงค้อ 
2.29 นำงสำวกนกพร     โถดำสำ โรงเรียนบ้ำนชมภูพำน 
2.30 นำงสำวกมลวรรณ    วงษำเนำว ์ โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล 
2.31 นำงสำวเมทิกำ     หงส์ฟ่องฟ้ำ โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ 
2.32 นำงสำวพชัร ี    เรืองโชคทวี โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษำ 
2.33 นำงสำววนิดำ     ภำคภูมิ โรงเรียนธำตนุำรำยณ์วิทยำ 
2.34 อำจำรย์อัจฉรำ   ไชยสี ขูรีรัง โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ 

 

๒.๓๕ อำจำรย์สิรินทร ์
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2.35 อำจำรย์สิรินทร์   ปัญญำคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 
2.36 นำยณัฐพล     เทียมส ำโรง โรงเรียนกุสุมำลยว์ิทยำคม 
2.37 นำงสำวขนษิฐำ     น้อยค ำยำง โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ 
2.38 นำงสำวกรวินท ์    โชครักษ์เมธี โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ 
2.39 นำยกำญ     โมรัตน ์ โรงเรียนร่มเกล้ำ 
2.40 นำงสำวพชัรพร     มุลเมืองแสน โรงเรียนด่ำนมว่งค ำพทิยำคม 
2.41 นำงสำวสุภัสสร     ใจช่วง โรงเรียนโพนพทิยำคม 
2.42 นำงสำววลิำสิณ ี    ชนะธร โรงเรียนค ำเพิ่มพิทยำ 
2.43 นำงสำวนนฑริกำ   ชนะธร โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจนัทิมำพึง่บำรมี 
2.44 นำยวีระพล     นะโพธิ ์ โรงเรียนกุดบำกรำษฎรบ์ ำรุง 
2.45 นำยนัฐกรณ์     ไชยหมื่น โรงเรียนชุมชนบำ้นกุดไห 
2.46 นำงสำวรัตนำภรณ ์   สีพิมสำร โรงเรียนบ้ำนตำลเลียน 
2.47 นำงสำวขนษิฐำ     ชำวกลำ้ โรงเรียนอนุบำลพรรณำนิคม 
2.48 นำยจักรพันธ ์    มำตรำช โรงเรียนชุมชนบดมำดพอกน้อย 
2.49 นำงสำวปิยพร     กำงทอง โรงเรียนบ้ำนค ำแหว 
2.50 นำงสำวนุจริน     สิมมำ โรงเรียนบ้ำนค ำข่ำ 
2.51 นำงสำวรติยำกร    วิเชียรศรี โรงเรียนบ้ำนวังยำง (วังยำงวิทยำนุกูล) 
2.52 นำงสำวธิดำพร     ศรีทัศน์ โรงเรียนบ้ำนบัว (สระพังวิทยำ) 
2.53 นำยชำรีฟ     นำโสก โรงเรียนบ้ำนโนนทรำยค ำ 
2.54 นำงสำวอันรญำ     ค ำลือไชย โรงเรียนบ้ำนพังโคน (จ ำปำสำมคัคีวิทยำ) 
2.55 นำงสำวจิตรำ     อรัญสถิตย์ โรงเรียนบ้ำนหนองบัว 
2.56 นำงสำวศชุันษำ     อินหำ โรงเรียนชุมชนบำ้นฝั่งแดง 
2.57 นำยณัฐสิทธิ ์   แสนสุริวงศ ์ โรงเรียนบ้ำนไฮหย่อง (ภูเงินประชำนุกูล) 
2.58 นำงสำวจิรำพร     แพงศรี โรงเรียนบ้ำนตำดภูวง 
2.59 นำยดนัย     จันลำ โรงเรียนบ้ำนไฮ่ปลำโหล 
2.60 นำงสำวพนิดำ     ซื้อมงคล โรงเรยีนบ้ำนกุดตะกำบ 
2.61 นำยธวชัชัย     แก้วหัวนิล โรงเรียนบ้ำนหนองลำดวิทยำคำร 
2.62 นำยทนิกร  วงค์ค ำ  โรงเรียนบ้ำนห้วยเหล็กไฟ 
2.63 นำยรวิภำส     พันทำ โรงเรียนบ้ำนสุวรรณคำม 
2.64 นำงสำวอรอนงค ์   คุณวงค์ โรงเรียนบ้ำนขำม (ขำมเขตวิทยำคำร) 
2.65 นำงสำวน้ ำฝน     ตะวงษำ โรงเรียนบ้ำนค ำสะอำด 
2.66 นำงสำวอรยำ     พันล้ ำ โรงเรียนบ้ำนบงึโน 
2.67 นำยอภิศักดิ์     หันจำงสทิธิ ์ โรงเรียนบ้ำนตำลโกน 
2.68 นำยวชิเยนทร ์    ทิพย์มำตร ์ โรงเรียนทรำยมูลหนองกุงทรำยศรีพิทยำ 
2.69 นำงสำวกุลลนัฐ     เติมสุทำ โรงเรียนบงใต้โนนรังพฒันำ 
2.70 นำงสำวอภิญญำ     เหนือไพศำล โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 

 

๒.๗๑ นำยทรงวุฒ ิ
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2.71 นำยทรงวฒุิ   สมบูรณ์พร้อม โรงเรียนบ้ำนถ่อน "คุรุรำษฎร์สำมัคคี" 
2.72 นำงสำวสรำล ี    สุรำชวงศ ์ โรงเรียนบ้ำนโมน (เกำะแก้ววิทยำ) 
2.73 นำยกิตติพฒัน ์    สุพร โรงเรียนชุมชนบำ้นสร้ำงดู่ดอนเขือง 
2.74 นำงสำวปัทมพร     โฮมวงค ์ โรงเรียนบ้ำนง่อนหนองพะเนำว์ (มิตรภำพที่ ๑๒๖) 
2.75 นำงสำวศิริพร     สีแก้ว โรงเรียนอนุบำลสวำ่งแดนดิน 
2.76 นำงสำววรำภรณ์    ประสงค์ด ี โรงเรียนหนองหลวงวิทยำนุกูล 
2.77 นำงสำวสุนิษำ     บรรเลงเสียง โรงเรียนชุมชนบำ้นท่ำศิลำ 
2.78 นำงสำวสุดำรัตน ์    ไพบูลย ์ โรงเรียนบ้ำนหนองแวง (ประชำรำษฎร์

อ ำนวย) 
2.79 นำงสำวอรอำรีญำ    ไชยเลิศ โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยำ 
2.80 นำยบุญเก้ือ  ครุธค ำ  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยำ 
2.81 นำยฉัตรมงคล   นันทะศรี โรงเรียนพังโคนวิทยำคม 
2.82 นำงสำวน้ ำผึ้ง     นำมตำแสง โรงเรียนกุดบำกพฒันำศึกษำ 
2.83 นำยปิติภัทร     ไกยพำย โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย ์
2.84 นำงสำวประภัสสร    บุตรำช โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง 
2.85 นำยเกียรติกุล     มูลทรัพย ์ โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ 
2.86 นำงสำวชลิตำ     บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วทิยำ 
2.87 นำงสำวธนัยพร     สัญจรดี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ 
2.88 นำงสำวขนษิฐำ     จันทร์ลำวงค ์ โรงเรียนบะฮีวิทยำคม 
2.89 นำยนท ี    เหลำพรม โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล 
2.90 นำงสำวไอลดำ     เศษวงค์แสน โรงเรียนมัธยมวำริชภูม ิ
2.91 นำงสำวญำสุมิณร ์   เขตสุภำ โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ 
2.92 นำยภควรรษ     ปำรีพันธ ์ โรงเรียนวำริชวทิยำ 
2.93 นำงสำวอุลัยวรรณ    มณีบู ่ โรงเรียนนิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ 
2.94 นำยธวชัชัย     สุรำรำช โรงเรียนแวงพิทยำคม 
2.95 นำงสำวภำวิณ ี    เรืองโอษฐ์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ 
2.96 นำงสำวณัฏฐณชิำ    แสนสำคร โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์ 
2.97 นำงสำวสิรินธร     ศรีหำนำม โรงเรียนบงเหนือวิทยำคม 
2.98 นำยธนวัฒน์   หอมสมบัติ โรงเรียนสว่ำงแดนดนิ 
2.99 นำยปรีดำ     โคกฉวะ โรงเรียนส่องดำววทิยำคม 
2.100 นำงสำวกันณิกำ     กิมุล โรงเรียนบ้ำนกุดเรือค ำ 
2.101 นำงสำวพชิญำภรณ ์   เครือหว้ำ โรงเรียนบ้ำนขัวก่ำย 
2.102 นำงสำวธัญญำวลัย ์    รัตนกร โรงเรียนบ้ำนเดื่อศรีคันไชย 
2.103 นำงสำวมณฑำทพิย ์   สุวรรณมำโจ โรงเรียนบ้ำนทำ่ศรีไคล 
2.104 นำยศุภเชรษฐ ์    ไตรยรำช โรงเรียนบ้ำนธำตุตำลเดี่ยว 
2.105 นำยกิตติทชั     สุวรรณจันทร ์ โรงเรียนบ้ำนนำซอ 
2.106 นำยจิรำวุฒ ิ    บุญเฮ้ำ โรงเรียนบ้ำนสุวรรณคีร ี
   

๒.๑๐๗ นำยอภินันท ์
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2.107 นำยอภินนัท ์    ประทัยเทพ โรงเรียนบ้ำนวำนรนิวำส (รำษฎร์บ ำรุง) 
2.108 นำยวฒุิพงษ ์     โคตรบรรเทำ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 
2.109 นำงสำวพรพิมล  ภำคมฤค โรงเรียนบ้ำนห้วยหินลำด 
2.110 นำงสำวทัศนีย ์  ค ำปำน  โรงเรียนบ้ำนวังเยี่ยม 
2.111 นำยชินพงษ ์    กุลอัก โรงเรียนบ้ำนทุ่งโพธิ ์
2.112 นำยนิติกร     ใจคง โรงเรียนบ้ำนอินทร์แปลง 
2.113 นำงสำวจีรวรรณ  วรกำล  โรงเรียนบ้ำนค ำตำกล้ำ 
2.114 นำงสำวสุดำรัตน ์   บุตตะ โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 
2.115 นำยจักร ี    ลีดอกไม้ โรงเรียนเพียพิทยำพฒัน ์
2.116 นำงสำววำร ี    จักษุมำตร โรงเรียนบ้ำนดงห้วยเปลือย 
2.117 นำงสำวสุวนนัท์  กันเสนำ  โรงเรียนบ้ำนหนองท่มทำ่กระดนั 
2.118 นำงสำวนงลักษณ ์  ต้นงำน  โรงเรียนบ้ำนหนองแอก 
2.119 นำงสำวปริศนำ     งำมบุตรดำ โรงเรียนบ้ำนหว้ำนสหวิทยำ 
2.120 นำงสำวเสำวภำ     ศิลทำน โรงเรียนอนุบำลบำ้นม่วง 
2.121 นำงสำวสุจริตรำ  รำชวงษ ์ โรงเรียนชุมชนบำ้นมำย 
2.122 นำยกิตต ิ    แสนหล้ำ โรงเรียนบ้ำนโพธิช์ัย 
2.123 นำงสำวอรพิน     สำเกตุ โรงเรียนชุมชนบำ้นห้วยหลัว 
2.124 นำยสทิธิชัย     สุภรณ์ โรงเรียนบ้ำนนำกะทำด 
2.125 นำงสำวอภิญญำ    ดำค ำ โรงเรียนบ้ำนบะหว้ำ 
2.126 นำยวชัรพงษ ์    บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้ำนดงสำร 
2.127 นำยสท้ำนเพชร   นวลอำษำ โรงเรียนชุมชนบำ้นโพนงำม 
2.128 นำงสำวนันทนำ     พึ่งกระโทก โรงเรียนบ้ำนอำกำศ 
2.129 นำงสำวชำญิกำ     นำมเสำร ์ โรงเรียนบ้ำนนำเมือง 
2.130 นำงสำวเสำวลักษณ ์   เพียสำ โรงเรียนบ้ำนโคกศิลำ 
2.131 นำงสำวญำสุมนิทร์    อนุญำหงษ ์ โรงเรียนอนุบำลเจริญศิลป ์
2.132 นำยวชัรพงษ์   แดงท่ำข้ำม โรงเรียนบ้ำนเหล่ำบำ้นถ่อน 
2.133 นำงสำวชุติมำ   นครประเทศ โรงเรียนบ้ำนดงบัง (คุรุรำษฎร์อุทิศ) 
2.134 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ   นันทะศรี โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
2.135 นำงสำววิจติตรำ    โคตะ โรงเรียนค ำตำกลำ้รำชประชำสงเครำะห์ 
2.136 นำงสำวนนทยิำ     ไหลบุดดำ โรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร 
2.137 นำงสำวเบญจวรรณ  คนหำญ โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคค ี
2.138 นำงสำวเจนจิรำ    สิงเสนำ โรงเรียนหนองแวงวิทยำ 
2.139 นำงสำวอริสำ     สร้อยค ำ โรงเรียนบ้ำนม่วงพทิยำคม 
2.140 นำงสำวอรพิน  บุตรำช  โรงเรียนโพธิ์ชยัทองพิทยำคม 
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2.141 นำงสำวพชัรำ     บุพศิริ โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ 
2.142 นำงสำวนภัสมน     สุขจร โรงเรียนโพนงำมศึกษำ 
.143 นำงสำวชุติมำ     สมผล โรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 
2.144 นำยวงศกร     ศรีบุญ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ "โพธิ์ค ำอนุสรณ"์ 
2.145 นำยเชษฐวิชญ ์    ขันวัง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทำ่แร่ 
2.146 นำงสำวอรยำ     เขียวรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 
2.147 นำงสำวอรทัย     ประทุมวัน โรงเรียนเมธำศึกษำ 
2.148 นำงสำวพชัรำภรณ ์   พันธ์ด ี โรงเรียนมำรีย์พิทักษ์พังโคน 
2.149 นำยพงศ์พสิุทธิ ์    อัคพิน โรงเรียนอนุบำลวำรชิภูม ิ
2.150 นำงสำววรำงคณำ    ทับพิลำ โรงเรียนอนุบำลเพ็ญจันทร์ (วำนรนิวำส) 
2.151  นำงสำวพลอยไพลนิ    ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบำลสุวรรณเทน 
2.152 นำยกฤษฎำ     เขตบ้ำน โรงเรียนมำรีย์พิทักษ์สว่ำงแดนดิน 
2.153 นำงสำวพลอยไพลนิ    โคแก้ว โรงเรียนกำรกุศลวัดบูรพำ 
2.154 นำยแสงจันทร ์    ประฮำดไชย โรงเรียนอนุบำลภัทรวรรณ 
2.155 นำงสำวชลิตำ     บุตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบำลนิคมน้ ำอูน 
2.156 นำงสำวจิรำวรรณ    อุดมทรัพย์ โรงเรียนวิทยำลัยเทคนิคสกลนคร 
2.157 นำงสำวสินนีุช     งอยแพง โรงเรียนร่มไทรวิทยำ 
2.158 นำยอนุพงศ์     หำญประโคน โรงเรียนธำตุทองอ ำนวยวิทย ์
2.159 นำยธงชัย     สีโคอุ่น โรงเรียนสกลทวำป ี
2.160 นำยนนทวรรธน์   ไชยแสนทำ้ว โรงเรียนภูดินแดงวิทยำ 
2.161 นำยพชิยันต ์   นันทะศรี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 
2.162 นำยนท ี    มุ้งแป้ง โรงเรียนค ำยำงพิทยำคม 
2.163 นำงสำวนฤมล     อำจหำญ โรงเรียนเทศบำล ๑ "เชิงชุมประชำนุกลู" 
2.164 นำยอุกฤษฏ์    สิทธิยำ โรงเรียนมัธยมศึกษำเทศบำล ๓ "ยุติธรรม

วิทยำ" 
2.165 นำงสำวหทัยรัตน ์   กองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบำลค ำตำกล้ำ 
2.166 นำงสำวณัฐธิกำ     ชูรัตน ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ค ำ 
2.167 นำงสำววิมลลักษณ ์  ผำล ี โรงเรียนวัดพระธำตุศรีมงคล 
2.168 นำยนิกร     สำยธไิชย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ

วัดทุ่ง 
2.169 นำงสำวธญำดำ     เขียวค ำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัด

สว่ำงภูมิดล 
  
 โดยให้คณะท างานการมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 ๑. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวปฏิบัติของสถำบันทดสอบฯ ด้วยควำมรับผิดชอบและมีประสิทธิผลสูงสุด 
 ๒. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบว่ำเป็นตำมแนวปฏิบัติที่ สทศ. ก ำหนดในคู่มือกำรจัด
สอบส ำหรับสนำมสอบและกรรมกำรคุมสอบ 
 ๓. ตรวจสอบกำรเปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบ และกล่องบรรจุกระดำษค ำตอบก่อนกำรสอบของแต่ละวิชำ 
 

๔. ตรวจสอบ... 
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 ๔. ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรคุมสอบระหว่ำงกำรสอบ 
 ๕. ตรวจสอบกำรปิดซองบรรจุกระดำษค ำตอบหลังเสร็จสิ้นกำรสอบของแต่ละวิชำ 
 ๖. ตรวจสอบกำรบรรจุซองกระดำษค ำตอบลงกล่องปรับขนำด (กล่องส ำหรับบรรจุซองกระดำษค ำตอบกลับ สทศ.) 
 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลและการเงิน  ประกอบด้วย 

๓.๑ อำจำรย์ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข ประธำนคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๓.๒ อำจำรย์เพ็ญพรรษำ อุ้ยปัดฌำวงศ ์ กรรมกำรคณะท ำงำนตัวแทน สทศ. 

๓.๓ นำงสำวชุลีพร ลำภจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๔ นำงสำวนงลักษณ ์ ต้นงำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    โดยให้คณะท างานการมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้

 ๑. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนด ำเนินงำนต่อประธำนคณะท ำงำนฯ 
 ๒.  ส่งหลักฐำนกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน  หลักฐำนค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  ให้ประธำนคณะท ำงำน 
 ๓.  ออกติดตำมกำรด ำเนินงำนของตัวแทน สทศ. และติดตำมกำรตรวจเยี่ยมสนำมสอบกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ให้คณะท ำงำน ข้อ ๑, ๓ และตัวแทน สทศ. ประจ ำสนำมสอบ O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต้มควำมสำมำรถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อโครงกำรให้มำกที่สุด โดยมีสิทธิ์เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนได้  
๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำกงบประมำณสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
(สทศ.) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ำกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จะแล้วเสร็จ 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑๕  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
  
 
                                                       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยำ  ภำวะบตุร) 
                                                        คณบดีคณะศำสตร์ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                        อธิกำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภัฏสกลนคร 

 


