คําสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ 1120 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบ Pre O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
-----------------------------------ด้วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีนโยบายยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ(O-NET) ปีการศึกษา 2561
ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 2-3 มีนาคม
2562
ในการนี้กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจัดสอบ (Pre O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โดยถือเป็นการสอบเก็บคะแนนของทุกรายวิชาที่สอบ
(O-NET) วิชาละ 10 คะแนน และมหาวิทยาลั ยวลั ย ลั กษณ์ อนุเคราะห์ ในการตรวจและประเมินผล เพื่อให้
นักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้นําผลไปพัฒนาต่อไป
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา 39 วรรค 1 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 เพื่อให้ การดําเนินงานจัดสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการสอบ
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แนะนํา ดูแล อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
นายภักดี เหมทานนท์
ประธานกรรมการ
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
รองประธานกรรมการ
นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
กรรมการ
นายดุสิต คงจันทร์
กรรมการ
ว่าทีร่ .อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มวิชาที่สอบ
(Pre O-NET)
กรรมการ
นายบรรดร สุราราช
กรรมการและเลขานุการ
นางช่อแก้ว จุลนวล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอบ
2.1 กรรมการชี้แจงการสอบ
มีหน้าที่ ชี้แจงให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 เข้าใจในการสอบ Pre O-NET
ประกอบด้วย
นายภูตินนั ท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้า
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6
กรรมการ
นายบรรดร สุราราช
กรรมการและเลขานุการ
นางช่อแก้ว จุลนวล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณกฤช บัวจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.2 กรรมการประจากองกลาง
มีหน้าที่ - ชี้แจงกรรมการคุมสอบ
- เตรียมอุปกรณ์การสอบซองข้อสอบให้เรียบร้อย
- จ่ายข้อสอบให้กรรมการคุมสอบตามเวลาที่กําหนด (ตารางสอบ)
- รับข้อสอบและกระดาษคําตอบจากกรรมการคุมสอบ
- ส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจกระดาษคําตอบ
ประกอบด้วย
นางช่อแก้ว จุลนวล
หัวหน้า
นางสาวกรวิกา อินทสา
กรรมการ
นายเรวัติ นวลขาว
กรรมการ
นายวิทวัส เยื้อยงค์
กรรมการ
นายไกรสร สรรพนิล
กรรมการ
นายคมเดช เกมตาสา
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ จันใหม่
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์
กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง
กรรมการ
นางสารภี ธรรมประโชติ
กรรมการและเลขานุการ
นางปฏิมา สุพงษ์วบิ ูลพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการจัดทาข้อสอบ
มีหน้าที่ 1. จัดทําข้อสอบโดยเย็บชุดข้อสอบและจัดข้อสอบตามจํานวนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ที่ห้อง 211 ในวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561
ตารางเย็บและจัดชุดข้อสอบ
วันที่
เวลา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
08.30-12.00
วิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561
13.00-16.30
ภาษาอังกฤษ
08.30-12.00
คณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 2561
13.00-16.30
ภาษาไทย
วันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2561
08.30-12.00
สังคมศึกษา
ประกอบด้วย
นายบรรดร สุราราช
นางช่อแก้ว จุลนวล และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางรักษ์ชล พัสดุสาร และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางมัฌชิมา วรรณวาส และครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางอรศรี สุราราช และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ
นายสมพร ผลอินทร์ และครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
นางสาวธชกร เทพสังข์ และครูโครงการ EP
นางพรรณพิศ พลรัฐนาสิทธิ์ และครูโครงการ SMTP
นายเริงสันต์ ยุทธชัย
นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสารภี ธรรมประโชติ
นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
นายเตชพิสิษฐ์ สีนวลดี

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการกากับการสอบและจัดห้องสอบ
ห้องสอบที่/
สถานที่สอบ
1. ห้อง 512
2. ห้อง 513
3. ห้อง 514
4. ห้อง 515
5. ห้อง 516
6. ห้อง 517
7. ห้อง 311
8. ห้อง 321
9. ห้อง 322
10. ห้อง 323
11.ห้อง 331
12.ห้อง 332
13.ห้อง 333
14.ห้อง 334
15. ห้อง 511
16. ห้อง 524
17. ห้อง 525
18. ห้อง 526
19. ห้อง 527
20. ห้อง 528
21. ห้อง 531
22. ห้อง 532
23. ห้อง 533
24. ห้อง 534
25. ห้อง 535
26. ห้อง 536

ชั้น เลขที่
3/1 (1- 40)
3/2 (1- 40)
3/3 (1- 40)
3/4 (1- 40)
3/5 (1- 41)
3/6 (1- 40)
3/7 (1-30)
3/8 (1-30)
3/9 (1-29)
3/10 (1-29)
3/11 (1-30)
3/12 (1-30)
3/13 (1-30)
3/14 (1-30)
6/1 (1-40)
6/2 (1-37)
6/3 (1-35)
6/4 (1-40)
6/5 (1-39)
6/6 (1-38)
6/7 (1-38)
6/8 (1-39)
6/9 (1-40)
6/10 (1-35)
6/11 (1-35)
6/12 (1-33)

กรรมการกากับการสอบ
1. นายอุดร ดวงมณี 2. นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์
1. นางณิชากร ชูมณี 2. นายคณิศ ถิรารางค์กูล
1. นางจารึก มุขดาร์ 2. นายสถาพร แสงระวี
1. นายสมพร ผลอินทร์ 2. นายนภัทร เฮ้งศิริ
1. นางกัลยา สิทธิชัย 2. นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์
1. นายฉลองรัตน์ รัฐธรรม 2. นางสาวกันต์ชนก คงมณี
1. นายณกฤช บัวจันทร์
1. นายวีรภัทร บริรักษ์ธนกุล
1. นางปรีดา โกมาลา มอกซอน
1. นางสาวอรุณี เลิศนาคร
1. นางพรรณพิศ พลรัฐนาสิทธิ์
1. นางสาววรัญญา พละคช
1. นางสาวสุพานี ฉิมพลี
1. นางสาวพัชรี ชูประสูตร
1. นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด 2. นางสาวจิราภรณ์ ซูตังตัน
1. นายเสกสรรค์ ดาราจร
1. นางอัญชนา ณ นคร 2. นายวัชรินทร์ เพชรชู
1. นายไพฑูรย์ ไทยพันธ์
1. นางเมตตา วุฒิพงษ์ 2. นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม
1. นางสาวสริยา ทองสมัคร
1. นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง
1. นางณัฏฐ์ธัญศา ภุมรินทร์ 2. นายวิว พันธนียะ
1. นายสังวรณ์ สิรันทวิเนติ
1. นางสุมาลี ใบธน 2. นางชญาน์ณัณท์ ฉันทวิบูลย์
1. นายธนาวิทย์ ใจเด็ด
1. นายบุญพา ยานพะโยม 2. นายธนัยน์ ช่วยชู

5. คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบและประมวลผล
1. กรรมการตรวจกระดาษคาตอบ
มีหน้าที่ - ข้อสอบปรนัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผู้ตรวจ
- ข้อสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นผู้ตรวจ
ประกอบด้วย
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้า
นางรักษ์ชล พัสดุสาร และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรกมาร
นายบรรดร สุราราช
กรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการประมวลผลการสอบ
มีหน้าที่ ประมวลผลการสอบเพื่อแจ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูประจําวิชา และนักเรียน
ประกอบด้วย
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้า
นางสารภี ธรรมประโชติ
กรรมการ
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
กรรมการ
นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์
กรรมการ
นายบรรดร สุราราช
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และบริการ
มีหน้าที่ จัดห้องสอบตามผังที่กําหนด
ประกอบด้วย
ว่าที่ ร.อ คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
นายวัชรพงศ์ นุราช
นายธวัช ไกรนุกูล
พนักงานบริการ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
นางช่อแก้ว จุลนวล
หัวหน้า
นายณกฤช บัวจันทร์
กรรมการ
นางสาววราภรณ์ แสงสุวรรณ์
กรรมการ
พนักงานบริการ
กรรมการ
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

