
 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ที.่.....43....../2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  

ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2554 
............................................ 

 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา(องค์กรมหาชน)   กําหนดการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน โดยจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET : Ordinary National 
Educational Test ) ปีการศึกษา 2554   ช่วงชั้นที่ 2  (ประถมศึกษาปีที่ 6)  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และ
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555  ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการวัดความรู้ความคิด  
ของนักเรียนในปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น  ในการนี้เพ่ือให้การดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน ปี 2554 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สุจริต ยุติธรรม และได้มาตรฐาน  ทําให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ  สามารถนําไปเป็นสารสนเทศ
ประกอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2554 ในระดับศูนย์สอบปทุมธานี เขต 2 ดังนี้ 

  
1.คณะกรรมการอ านวยการ  

       1.1 นายจํารูญ พรมสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน 
  1.2 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
  1.3 นายชวน เฉลิมโฉม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.4 นายจํารัส สุทธิพันธุ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.5 นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.6 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.7 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.8 นายกฤษพงษ์ ตระกูลรัตนานนท ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.9 นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.10 นายชนวรรชฎ ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.11 นายจํานงค์ เชื้อชวด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  1.12 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เลขานุการ 
  1.13 นางสาวไอลดา คล้ายสําริด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ           ผู้ชว่ย เลขานุการ 
  1.14 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ                  ผู้ช่วย เลขานุการ 
  1.15 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์                               ผู้ช่วย เลขานุการ 
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มีหน้าที่หลักคือ 
(1) ประสานงานกับ สทศ. และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
(2) ประสานงาน กํากับ และติดตามการส่งข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนของสนามสอบและโรงเรียนที่

ศูนย์สอบรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกําหนดและแนวปฏิบัติของ สทศ 
(3) กําหนดสนามสอบ และแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ.ทราบ ผ่านระบบ O-NET 
(4) พิจารณาอนุมัติในกรณามีผุ้เข้าสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ 
(5) แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้าที่ประจําสนามสอบ 
(6) แต่งตั้งคณะทํางานระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
(7) ควบคุม กํากับให้การดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ทุจริต 
(8) แก้ปัญหาในการดําเนินการจัดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ 
(9) บริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบ จากเงินจัดสรรที่ได้รับจาก สทศ. 
(10) รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบ และสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ แจ้งให้ สทศ.ทราบ 
 
2.คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ   
  2.1  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ จํานวน 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ประสานการสอบ     

วัดเขียนเขต ศูนย์ประสานการสอบวัดอัยยิการาม  ศูนย์ประสานการสอบรวมราษฏร์สามัคคี  ศูนย์ประสานการ
สอบวัดลาดสนุ่น  ศูนย์ประสานการสอบชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม และศูนย์ประสานการสอบชุมชนบึงบา  
       (1) นายจํารูญ พรมสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน 
  (2) นายจํานงค์ เชื้อชวด รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (3) นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (4) นางฉวีวรรณ สุขสุนัย หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา เลขานุการ 
  2.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบอําเภอธัญบุรี  
  (1) นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน 
  (2) นายชวน เฉลิมโฉม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองประธาน 
  (3) นายนันทเดช โชคถาวร สนามสอบชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบธัญวิทย์ ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ช่วงชั้นที่2-3 
  (4) นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม สนามสอบชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ช่วงชั้นที่ 3 
     สนามสอบโชคชัยรังสิต ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบวัดแสงสรรค์ ช่วงชั้นที่2-3 
  (5) นายวิจารณ์ ดานุวงศ์ สนามสอบชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบปิยวัฒนศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบวัดอัยยิการาม ช่วงชั้นที่2-3 
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  (6) นางสายชล จั่นทองคํา สนามสอบทิพพากรวิทยาการ ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบธัญญสิทธิศิลป์ ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบวัดมูลจินดาราม ช่วงชั้นที่2-3 
  (7) นางจิตสุภา อนุรักษ์ สนามสอบธัญวิทยา(ตงมิ้น) ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบพระวิสุทธิวงศ์ ช่วงชั้นที่2-3 
  (8) นางนฤมล โล่ห์ทองคํา สนามสอบวัดเขียนเขต ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบอุดมวิทยา ช่วงชั้นที่2-3 
  (9) นางศศิธร พรหมอินทร์ สนามสอบวัดนาบุญ ช่วงชั้นที่ 2 
  (10) นางสาวไอลดา คล้ายสําริด สนามสอบสารสาสน์วิเทศรังสิต ช่วงชั้นที่2-3 
  2.2 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบอําเภอลําลูกกา 
  (1) นายกฤษพงษ์ ตระกูลรัตนานนท ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน 
  (2) นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (3) นายชนวรรชฎ ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (4) นางสาวนฤมล โล่ห์ทองคํา สนามสอบไกรลาสศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 
  (5) นางเกศรินทร จิตรสิงห์ สนามสอบเจริญดีวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบแย้มสอาดรังสิต ช่วงชั้นที่2-3 
  (4) นางพะเยาว์ ศรีสุวรรณ สนามสอบชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบเฟ่ืองฟ้าวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบรวมราษฏร์สามัคคี ช่วงชั้นที่ 2 
  (5) นางปราณี วิทยาภัค สนามสอบชุมชนวัดทําเลทอง ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบผ่องสุวรรณ ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบปัญจทายิกาวาส ช่วงชั้นที่ 3 
  (6) นางมารศรี เหล่าบุญชัย สนามสอบเตรียมบัณฑิต ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบวัดกลางคลองสี่ ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบวัดคลองชัน ช่วงชั้นที่2-3 
  (7) นางสาวลฎาภา นาคคูบัว สนามสอบพระวิสุทธิวงศ์ ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบศรีจิตรา ช่วงชั้นที่ 2 
  (8) นายปรีชา พ่ึงจิตต์ตน สนามสอบพัฒนาวิทยา ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบระเบียบวิทยา ช่วงชั้นที่2-3 
     สนามสอบวัดประยูรธรรมาราม ช่วงชั้นที่ 2 
  (9) นางศศธร พรหมอินทร์ สนามสอบวัดโพสพผลเจริญ ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบวัดลาดสนุ่น ช่วงชั้นที่2-3 
  2.3 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบอําเภอหนองเสือ 
  (1) นายจํารัส สุทธิพันธุ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (2) นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
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  (3) นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (4) นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
  (5) นางจารุรัตน์ เข็มลาย สนามสอบชุมชนบึงบา ช่วงชั้นที่ 2 
     สนามสอบชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ ช่วงชั้นที่ 3 
มีหน้าที่หลักคือ 

(1) ประสานงานกับศูนย์ประสานการสอบ และสนามสอบ และดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด 

(2) ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานที่และห้องสอบ การประชาสัมพันธ์    
การสอบ การประกาศรายชื่อและเลขท่ีนั่งสอบ 

(3) ตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส เป็นตามแนวปฏิบัติใน
คู่มือการจัดสอบ 
 
3. คณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
   3.1  ศูนย์ประสานการสอบวัดอัยยิการาม อําเภอธัญบุรี 

 (1) นายลําพอง          เชียงสิน ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางพัชรี               เหลืองอุดม เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางทิวาพร   พงษ์ศรีทอง กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางสาวนิภา   ศิริจร กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นางพยอม    ภูผินผา กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นายจุมจินต ์       สลัดทุกข์ เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูย์ประสานการสอบ 

   3.2  ศูนย์ประสานการสอบวัดเขียนเขต อําเภอธัญบุรี 
 (1) นางสุนันท์   แก้วมณ ี ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางวนิดา   หวังวิวัฒนา เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางสาววิภารตัน ์   ลิ้มบญุเจริญ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางดวงเนตร    เรืองสระ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นางสาวพัชรินทร์    แก้วหาญ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นางปิยาภรณ ์  ธรรมรักษา เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูย์ประสานการสอบ 

   3.3  ศูนย์ประสานการสอบวัดลาดสนุ่น อําเภอลําลูกกา 
 (1) นางสาวนุชรา   เพิ่มพูล ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางจริยา   ปฐพีดุสิตา เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางรมัยาภรณ ์  สุขเกษม กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางศิริพร   บุญม ี กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นายสุรชัย   ปั้นสนิท กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นายปราโมทย ์  เอี่ยมสอาด เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูย์ประสานการสอบ 
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   3.4  ศูนย์ประสานการสอบชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อําเภอลําลูกกา 

 (1) นายวิเชียร      เย็นทรวง ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางสุนทร ี     ทองอยู่ เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางเพ็ญแข       ไชยเทพ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางสาววนิดา   วิสารทวิศิษฏ ์ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นางสาวกัญสติา   ทูลประโคน กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นายวงษ์เดือน    ทองคํา เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูย์ประสานการสอบ 

   3.5  ศูนย์ประสานการสอบรวมราษฏร์สามัคคี อําเภอลําลูกกา 
 (1) ดร.สมชาย    สังข์สี ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางจิตพทัย    รุนกระโทก เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางสาวอัมพร  พลสิทธ์ิ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางสาวพัชญา อั๋นกลิ่น กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นางสาวกัญชนา อนุสรณ์เทวิน กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นายสุประวัต ิ  ผลเจริญ เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูย์ประสานการสอบ 

   3.6  ศูนย์ประสานการสอบชุมชนบึงบา อําเภอลําลูกกา 
 (1) นางสาวชาตร ี  บวรเวสสะ ประธานศูนย์ประสานการสอบ 
 (2) นางสุทธิพร  แก้วหนองแสง เลขานุการศูนย์ประสานการสอบ 
 (3) นางสาวสงกรานต์ ถาวรรตัน ์ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (4) นางเพลินพิศ บุญวงศ ์ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (5) นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน กรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
 (6) นายไพโรจน์ ก้อนทอง เจ้าหน้าท่ีรับส่งแบบทดสอบของศนูยป์ระสานการสอบ 
มีหน้าที่หลักคือ 

(1) ประสานงานกับศูนย์สอบในการรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  เจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสานการสอบรับแบบทดสอบ 
                                 /กระดาษคําตอบ ช่วงชั้นที่ 2 จากศูนย์สอบ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  เจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสานการสอบส่งกระดาษคําตอบ 
     ช่วงชั้นที่ 2 แก่ศูนย์สอบ และ รับแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบช่วงชั้นที่3 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  เจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสานการสอบส่งกระดาษคําตอบ 
     ช่วงชั้นที่ 3 แก่ศูนย์สอบ และรับแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 3 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  เจ้าหน้าที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสานการสอบส่งกระดาษคําตอบ 
     ช่วงชั้นที่ 3 แก่ศูนย์สอบ 

(2) จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบให้เป็นเอกสารลับทางราชการ 
(3) ตรวจสอบการปิดผนึกซองแบบทดสอบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบของ

สนามสอบ 
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(4) ตรวจสอบการปิดผนึกซองกระดาษคําตอบและเอกสารประกอบการสอบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อรับ
จากเจ้าหน้าที่รับ-ส่งกระดาษคําตอบของสนามสอบ 
 
4. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบระดับศูนย์สอบ 
   4.1  นายวิรุฬห์ แสงงาม  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ประธาน 
   4.2  นายธาตรี  ธารีเกษ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    รองประธาน 
   4.3 นายเกรียงไกร พุทโธวัฒน์ นายช่างเทคนิคชํานาญการ       กรรมการ 
   4.4  นายการุญ การสมธร ช่างคุรุภัณฑ์ 3                  กรรมการ 
   4.5  นายธงชัย  เอ่ียมเสริม ช่างคุรุภัณฑ์ 3         กรรมการ 
   4.6 นายชัยวัฒน์ วงค์กวน  ช่างครุภัณฑ์ 3         กรรมการ 
   4.7  นายจินดา แย้มเนตร ช่างระบบน้ํา                 กรรมการ 
   4.8 นายพิเชษฐ์ แตงบุตร  ช่างสีชั้น 3                                         กรรมการ 
   4.9  นายพงษ์เอก สิงห์น้อย ช่างไม้ชั้น 3         กรรมการ 
   4.10 นางทิพรัตน์ คงเมือง           เจ้าพนักงานธุรการ                                กรรมการ 
   4.11 นางสาวมนพัทธ์  วัลย์เครือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ 
   4.12 นางสาวไอลดา คล้ายสําริด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       เลขานุการ 
   4.13 นางจิตสุภา อนุรักษ์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
   4.14 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก ์           ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่หลักคือ 
(1) ประสานงานกับศูนย์สทศ.ในการรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้ 

วันที่ 7 มกราคม 2555      รับอุปกรณ์ในการจัดสอบ จาก สทศ. 
วันที่  20-23 กุมภาพันธ์ 2555 รับแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบจาก สทศ. 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  ส่งแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 2 แก่ศูนย์ประสานการสอบ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555  รับกระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 2 จากศูนย์ประสานการสอบ 
     และส่งแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบช่วงชั้นที่3 (วันที่ 1)  
                                 แก่ศูนย์ประสานการสอบ 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  รับกระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 3 จากศูนย์ประสานการสอบ 
     และส่งแบบทดสอบ/กระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 3 (วันที่ 2) 
     แก่ศูนย์ประสานการสอบส่งกระดาษคําตอบ 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  รับกระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 3 จากศูนย์ประสานการสอบ 
วันที่ 1-5 มีนาคม 2555   ส่งกระดาษคําตอบช่วงชั้นที่ 2-3 แก่ สทศ 

(2) จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดาคําตอบให้เป็นเอกสารลับทางราชการ 
(3) ตรวจสอบการปิดผนึกซองแบบทดสอบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่งแบบทดสอบ

ของสทศ 
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