
 

 
 

คําสั่งศูนยสอบสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 
ที่ 38 /2557 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับสนามสอบ  

สนามสอบโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

*************************** 
   

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะทํางานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-
NET) ปการศึกษา 2556  ซึ่งจะดําเนินการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ในวันที่  8 - 9  กุมภาพันธ  2557 
โดยมีวตัถุประสงคเพื่อนําผลการประเมินคุณภาพที่ไดไปใชในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามเปาประสงคและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  (องคการมหาชน) ที่  168 / 2556  สั่ง ณ วันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 
2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 
2556 ของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และคําสั่งศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ที่  609 /2556  สั่ง ณ  วันที่ 25  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 จึงแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2556  ระดับสนามสอบ  ณ สนามสอบ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ดังตอไปนี ้

 
1. คณะกรรมการอํานวยการ      ประกอบดวย 
  1. นายธํารง  ชื่นนิรันดร  ผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา   หัวหนาสนามสอบ 
  2. นายสุรสทิธิ์  บุญครอง  ผูอํานวยการโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร รองหัวหนาสนามสอบ 
  3. นางสุภาภรณ  เลอยุกต  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  4. นางสายชล  ชาติไทย  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  5. นางปาริชาติ  ปาลินทร  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  6. นางแกนจันทร  งิสันเทียะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  7. นายฉัตรชัย  รัชอินทร  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  8. นางสาวสินีนาฎ  มหาวงษ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา     กรรมการ 
  9. นายอุทัย  กสิวัฒน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการและเลขานุการ  
 10. นายอภิวัฒน  ศรีกัณหา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
     
มีหนาที่ 

1. ประสานงานกบัคณะทํางานประสานงานการจัดสอบของศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของศูนยสอบอยางเครงครัด ตลอดจนทําความเขาใจจากคูมือและ DVD การจัดสอบ 

2. เสนอช่ือคณะกรรมการที่ทํางานในระดับสนามสอบ ใหศูนยสอบพจิารณาอนมุัติแตงตั้ง  
3. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่สอบและหองสอบการประชาสัมพันธการสอบ 

การประกาศรายชื่อและเลขที่นัง่สอบ 
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4. ดูแลการจัดเตรียมหองสอบใหพรอมกอนดําเนินการสอบโดยจัดที่นั่งสอบหองละ 30 คน  
5. กํากับและตรวจสอบใหการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย  
6. รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบจากคณะกรรมการรบัสงแบบทดสอบ 

กระดาษคําตอบ และอุปกรณการจัดสอบเพื่อจายใหคณะกรรมการคุมสอบ พรอมทั้งสงมอบแบบทดสอบและ
กระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบกลบัให คณะกรรมการรับสงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอุปกรณการ
จัดสอบเมื่อการสอบเสรจ็สิ้นในแตละวัน       

7. ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติการดําเนินการสอบใหกรรมการคุมสอบทราบ กอนดําเนินการสอบ ตามคูมือ
การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กอนวันสอบไมนอยกวา 3 วัน  ณ  สนามสอบโดย
ประสานกบั ผูประสานการจัดสอบ 

8. ประสานงานกบัคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบ ขออนุมัติศูนยสอบในกรณีมผีูเขาสอบกรณี
พิเศษ ที่ไมมีเลขที่นั่งสอบ ไมมีรายชื่อในใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ (สทศ.2) และเปนผูมีสทิธิ์สอบจริง 

9. ประสานงานกบัคณะกรรมการประสานงานการจัดสอบเกี่ยวกับการเบกิจายคาตอบแทน
คณะกรรมการปฏิบัติงาน ระดบัสนามสอบ และรายงานสรปุการดําเนินการจัดสอบใหศูนยสอบทราบ 

10. รวมกับคณะทํางานประสานงานการจัดสอบ ตรวจสอบการนับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และ
ตรวจ การฝนรหัสตาง ๆ ใหถูกตองโดยเรียงกระดาษคําตอบตามเลขที่นัง่สอบกอนปดผนึก และเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วของใสกลองสําเรจ็รปู เพื่อนําสงใหศูนยสอบ โดยไดรับการตรวจสอบจากผูสงัเกตการสอบ
ประจําสนามสอบ   พรอมทัง้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหา และขอเสนอแนะใหศูนยสอบทราบ 
 

2.  ผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบ  ประกอบดวย 
   1. นายประดิษฐ  แสนขันต  รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพวิทยายน 
  2. นายจีระยุทธ  พุทธรักษาพิทกัษ รองผูอํานวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 
  3. นายประวิทย  จําปานลิ  รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
  4. นางวิไลลักษณ  พระบรรเทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
  5. นายภัทรพงษ  เจรญิสมบัต ิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
     
มีหนาที่ 

1. เขารับการประชุมเพื่อรับฟงแนวปฏิบัต/ิบทบาทและภาระหนาที่จากศูนยสอบ สพม.25 ในวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2557 ณ หอง โสตทัศนูปกรณโรงเรียนขามแกนนครเวลา 09.00 น. เปนตนไป  

2. ไปปฏิบัติหนาที่ประจําสนามสอบโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ในวันที่ 8–9 กุมภาพนัธ 2557 
3. เปนตัวแทนศูนยสอบในการสังเกตการจัดสอบ และตองเดินตรวจสอบตลอดเวลาการสอบ 
4. กํากับการรบั-สงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบพรอมกับหัวหนาสนามสอบ ระหวางศูนยสอบ/  

ศูนยสอบยอย กับสนามสอบไปยังหองสอบ 
5. กํากับการเปดกลองแบบทดสอบใหตรงตามตารางสอบและเวลาที่กําหนด พรอมลงชื่อในเอกสาร 

กํากับการเปดกลองแบบทดสอบ 
6. กํากับ ดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามมาตรฐานการทดสอบ 
7. กํากับการตรวจนบักระดาษคําตอบ การบรรจกุระดาษคําตอบลงซอง การปดผนึกซองกระดาษคําตอบ      

และปดทับดวยสติ๊กเกอรแบบทําลายตนเองทันทีของหัวหนาสนามสอบหรอืกรรมการกลางตอหนากรรมการคุมสอบ 
8. รายงานการจัดสอบของสนามสอบใหศูนยสอบ สพม. 25 ทราบตามเอกสารรายงานการปฏิบัตงิาน 

ของผูสังเกตการสอบประจําสนามสอบ 
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3.  คณะกรรมการรับ-สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และอุปกรณการจัดสอบ   ประกอบดวย 

1.  นายพิฑูรย  โสภา  ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                ประธานคณะทํางาน               
2.  นายปฐฏิพนธ  นนทะโคตร ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                รองประธานคณะทาํงาน         
3.  นายชัชชัย  พระราช   ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                 คณะทํางาน  
4.  นายศรุต  จิตติธํารงเดช ครูอัตราจาง          คณะทํางาน 
5   นายภาสกร  จําปานิล  ครูอัตราจาง              คณะทํางาน    

มีหนาที่ 

1.  รับแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ อุปกรณการจัดสอบ จากศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา          
ในเชาวันสอบวนัเสารที่  8 กุมภาพันธ  2557 เวลา 07.00-08.00 น. และวนัอาทิตยที่ 9 กุมภาพันธ  2557              
เวลา 07.00  หรือตามเวลาที่กําหนด  

2.  นําสงแบบทดสอบและกระดาษคําตอบแกคณะกรรมการกลางของสนามสอบ กอนเวลาเขาสอบ             
30 นาท ีและรับแบบทดสอบ กระดาษคําตอบคืนเมื่อเสรจ็สิน้การสอบในวิชาสุดทายทันทีของวันที่ทําการสอบ  

3. นําสงแบบทดสอบใหกับคณะกรรมการเกบ็รักษาแบบทดสอบ เพื่อเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย 
 4. นําสงกระดาษคําตอบใหศูนยสอบยอยโรงเรียนชุมแพศึกษา ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังการสอบ
วิชาสุดทาย ของวันที่ทําการสอบ 
 
4.  คณะกรรมการจัดหองสอบ ประกอบดวย 
 1. นางเบญจลักษณ  ไกรศรีวรรธนะ     รองผูอํานวยการโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม   

2. นายมนตรี  อาจมนตร ี         ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  
3. นายกญพัทธ  ศรีคราม                  ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
4. นายสมทิศ  แดนสีแกว          นักการโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม  
5. นายประยูร  หารโสภา                   นักการโรงเรียนภเูวียงวิทยาคม  
 

มีหนาที่ 

1. จัดหองสอบใหพรอมกอนการดําเนินการสอบ 1  วัน 
2. จัดหองสอบโดยจัดที่นั่งสอบไมเกิน 30 ที่นั่งตอ 1 หองสอบ  
3. ติดบัญชีรายช่ือผูเขาสอบ ติดสติกเกอรผูเขาสอบที่โตะของผูเขาสอบทกุคน 
4. จัดทําผงัที่นัง่สอบ แผนผงัที่นัง่สอบของผูเขาสอบที่หนาหองสอบ 
5. จัดโตะเกาอี้ในหองสอบตาง ๆ คืนใหครบจํานวนเมื่อเสร็จสิน้การสอบ 

(กรณีมเีด็กพเิศษ และจําเปนตองจัดหองพเิศษแยกจากเด็กปกติ ใหพิจารณาจัดหองพเิศษดวย) 

4.  คณะกรรมการกํากับหองสอบ    ประกอบดวย 

 

หองสอบ 
ที ่

ชื่ออาคาร/
ชั้น/หอง 

กรรมการกํากับหองสอบ 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

1 อาคาร 1 
ชั้น 1 หอง 6 

1.  นายวีระยุทธ  ศิลาศรี 
2.  นางสาวตะวันฉาย  ทาเวียง 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

2 อาคาร 1 
ชั้น 1 หอง 5 

1.  นางสุภาวดี  เจริญสมบัต ิ
2. นางสาวจิราพรรณ  ดอนมวง 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 
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หองสอบ 

ที ่
ชื่ออาคาร/
ชั้น/หอง 

กรรมการกํากับหองสอบ 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

3 อาคาร 1 
ชั้น 1 หอง 4 

1. นางสาวเสาวลักษณ  นามจันด ี
2. นายอภิสิทธ  บึงไสย 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

4 อาคาร 1 
ชั้น 1 หอง 3 

1. นางดารุณี  เรืองฤทธ์ิ  
2. นางกวินทิพย  พรหมพินิจ 

ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา 
ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

5 อาคาร 1 
ชั้น 1 หอง 2 

1.  นางสาวปยะฉัตร  เพชรไพรินทร 
2. นายพจน  ชมพูวิเศษ 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนหนองเสาเลาวิทยาคาร 

6 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 2 

1. นางสาวชูจิต  รักษมณี 
2. นางสาวสุภัทรา  พันนาเวียงจันทร 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

7 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 3 

1. นายสมดี  ศรีบุญมานนท  
2. นางวิไลวรรณ  สุวรรณสิงห 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

8 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 4 

1. นางสาวอรอมุา  นามบิดา 
2. นายภิรมย  พิมวันคํา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

9 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 5 

1. นางสาวสุกญัญา  สมนอย 
2. นางสาวหทัยชนก  ทองผา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

10 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 6 

1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน 
2. นายจารุวัฒน  บอดินดํา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

11 อาคาร 1 
ชั้น 2 หอง 7 

1. นางสาวธนัฐฎา  เหมม ี
2. นางสาวเมยวดี  บัวใหญรกัษา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

12 อาคาร 2 
ชั้น 1 หอง 8 

1. นางสาวแคทลียา  มหาวงศ 
2. นางประครองทรัพย  สมอุมจารย 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

13 อาคาร 2 
ชั้น 1 หอง 6 

1. นางสาววิรังรอง  ทองวิเศษ 
2. นางสาวอุไรพร  ถาคํา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

14 อาคาร 2 
ชั้น 1 หอง 5 

1. นางปรียา  แสงศร ี
2. นางดวงสุดา  ทั้งพรม 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

15 อาคาร 2 
ชั้น 1 หอง 4 

1. นางสาวชนิษฐา แพงบุปผา 
2. นายรุงโรจน  อันทะศร ี

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

16 อาคาร 2 
ชั้น 1 หอง 3 

1. นางสาวอิสรา  พิมคีร ี
2. นางสาวสุภาวดี  เพชรโชติ 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนจตรุมิตรวิทยาคาร 

17 อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 2 

1. นายสราวุฒิ  บุร ี
2. นายพงคศิลป  พรมรัตน 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา 

18 อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 3 

1. นางสาวรวิวรรณ  ดิลกลาภ 
2. นายสุวิทย  ไหมสมบญุ 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา 

19 อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 4 

1. นางสาวนุชนารถ  สีดาโคตร 
2. นายสมศักดิ์  ชางเสาร 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนขัวเรียงศึกษา 

20 อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 5 

1. นายเสกสรรค  จันสนิท   
2. นายสาคร  นาคสุวรรณ 
 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนขวัเรียงศึกษา 
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หองสอบ 

ที ่
ชื่ออาคาร/
ชั้น/หอง 

กรรมการกํากับหองสอบ 
ชื่อ – สกุล ตําแหนง/โรงเรียน 

21 
 

อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 6 

1 นายกิตติพงษ  จรญัศิริไพศาล 
2. นายแสนพล  ระดากลุ. 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

22 
 

อาคาร 2 
ชั้น 2 หอง 7 

1. นางสาวอุไร  ทองด ี
2. นางสาวศศิธร  นาครัตน 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

23 
 

อาคาร 3 
ชั้น 1 หอง 6 

1. นางสาวยุพิน  ผลจัตรุัส 
2. นางสาวปวีณา  ฉัตรรักษา 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

24 
 

อาคาร 3 
ชั้น 1 หอง 5 

1. นางนิศากร  บรรยง 
2. นายอัศมเดช  แสนสมบัต ิ

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

25 
 

อาคาร 3 
ชั้น 1 หอง 4 

1. นางสาวอมรรัตน  พามา 
2. นางภัทราภรณ  ผายพิมพ 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

26 
 

อาคาร 3 
ชั้น 1 หอง 3 

1. นางสาวสุวินา  ไกรออน 
2. นายสุทัด  เพียเกษม 

ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม 

 
กรรมการสํารอง 
 

1. นางฐิตารี  อโหสิชูวงศ  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
2. นางผองพรรณ  อวนศรี   ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
3. นางสาวกิตติพร  อาพา  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
4. นายวงเดอืน  สมรือแสน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 
5. นางสุกัญญา  สมรือแสน  ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา 

 
มีหนาที่ 

1. ปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ในวันที่ 8 - 9กุมภาพันธ  2557   
โดยในเชาวันสอบที่  8  กุมภาพันธ  2557  ใหรายงานตัวและเขาประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติ บทบาทและ
ภาระหนาที่ในการดําเนินการทดสอบ พรอมทั้งรับชม DVD การปฏิบัติหนาที่  ในเวลา 07.00 – 08.00  น. 

2. การดําเนินการกอนการสอบ ระหวางดําเนินการสอบใหปฏิบัติตามคูมือการคุมสอบสําหรับกรรมการ
คุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยางเครงครัด 

3. รวบรวม นับจํานวนและตรวจสอบกระดาษคําตอบทัง้หมดใหครบถวนหลังการสอบเสรจ็สิ้นทันที  แลว
นําสงใหคณะกรรมการอํานวยการประจําสนามสอบ 

4. รวมเปนสักขีพยานในการตรวจกระดาษคําตอบ การบรรจุกระดาษคําตอบลงซอง การปดผนึกซอง
กระดาษคําตอบและปดทบัดวยสติ๊กเกอรแบบทําลายตนเองทันที ของหัวหนาสนามสอบหรือกรรมการกลาง และผู
สังเกตการสอบประจําสนามสอบ  

5. รับคาตอบแทน และคาพาหนะจากผูประสานการจัดสอบของแตละสนามสอบ 

 

/ใหคณะกรรมการ..... 
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ วิริยะ เสียสละ เอาใจใส และเปนไปดวย
ความโปรงใส ยุติธรรม เพื่อใหผลการประเมินเปนที่ยอมรับ และเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศชาติสืบไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2557 
                     
 

 
            (นายรังสรรค   เถื่อนนาดี) 

              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
           ประธานคณะทํางานศูนยสอบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 


