คำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ
ที่ 309 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560
***********************
ด้วยโรงเรียนกำหนดจัดสอบปลำยภำคภำคเรียนที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2560 โดยกำหนดให้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นสอบในวันที่ 18 –19, 21 กันยำยน 2560 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
สอบในวันที่ 18–19, 21–22 กันยำยน 2560
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2546 เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดสอบเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมเรียบร้อย
ถูกต้อง ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการสอบ ประกอบด้วย
นำยภักดี เหมทำนนท์
นำยภูตินันท์ เฮ้งศิริ
นำยสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
นำยดุสิต คงจันทร์
ว่ำที่ ร.อ.คุณำวุฒิ ศรีสุวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ และหัวหน้ำกลุ่มวิชำ
นำยบรรดร สุรำรำช
นำงสำรภี ธรรมประโชติ
นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์
นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอบ
2.1 กรรมการกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับถุงอุปกรณ์และข้อสอบวิชำแรกจำกกรรมกำรกองกลำง ก่อนกำรสอบ 15 นำที วิชำต่อไปกรรมกำร
รับ-ส่งข้อสอบจะนำข้อสอบไปส่งให้ที่ห้องสอบ
2. ตรวจนับกระดำษคำตอบและข้อสอบให้ถูกต้องตรงตำมจำนวนที่รับไป แล้วส่งให้กรรมกำร
รับ-ส่งข้อสอบ ยกเว้นวิชำสุดท้ำยให้นำส่งที่กองกลำง ห้อง 211
3. กำกับกำรสอบทั้ง 2 คน ตำมเวลำในตำรำงสอบ ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้เข้ำสอบ ตักเตือนนักเรียน
ก่อนลงมือทำข้อสอบ และป้องกันกำรทุจริตด้วยวิธีต่ำง ๆ
4. เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบรำยงำนกรรมกำรกองกลำง (ห้อง 211) ทันที
5. ดูแลให้มีกำรทำควำมสะอำดห้องสอบและจัดโต๊ะ เก้ำอี้ ตำมผังที่นั่งเดิมทุกวัน

2
ห้อง
สอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สถาน
ที่
สอบ
512
(36)
513
(36)
514
(36)
515
(36)
516
(36)
523
(37)
524
(30)
525
(30)
526
(30)
527
(32)
528
(36)
531
(36)
532
(34)
533
(34)
534
(34)
535
(34)
536
(34)
537
(34)

ชั้น/เลขที/่
จานวน
1/1 1- 20 (20)
3/1 1-16 (16)
1/1 21- 40 (20)
3/1 17-32 (16)
1/2 1- 20 (20)
3/2 1-16 (16)
1/2 21- 40 (20)
3/2 17-32 (16)
1/3 1- 20 (20)
3/3 1-16 (16)
1/3 21- 42 (21)
3/3 17-32 (16)
1/4 1- 20 (20)
2/4 21-30 (10)
1/4 21- 40 (20)
2/4 31-40 (10)
1/5 1- 20 (20)
2/5 21-30 (10)
1/5 21- 40 (20)
2/5 31-42 (12)
1/6 1- 20 (20)
3/6 1- 16 (16)
1/6 21- 40 (20)
3/6 17- 32 (16)
2/1 1- 20 (20)
3/1 33-46 (14)
2/1 21- 40 (20)
3/2 33-46 (14)
2/2 1- 20 (20)
3/3 33-46 (14)
2/2 21- 40 (20)
3/4 33-46 (14)
2/3 1- 20 (20)
3/5 33-46 (14)
2/3 21- 40 (20)
3/6 33-46 (14)

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น
วันที่ 18 ก.ย.60
ครูนิตยำ
ครูธนำวิทย์ *
ครูศุภชัย
ครูณิชำกร
ครูพวงผกำ
ครูกัลยำ
ครูพลอยพรรณ *
ครูฉลองรัตน์
ครูรักชนก *
ครูไวยำกรณ์ *
ครูจุฑำภรณ์
ครูอภิรักษ์
ครูสมพร ธ.
ครูมณ
ั ฑนำ
ครูปัญจรี *
ครูสุนทรี
ครูขวัญชนก ส.
ครูกวี
ครูวันดี *
ครูกำญจนำ น.*
ครูสมศรี
ครูสมพร ผ.
ครูดวงดำว
ครูจำรึก
ครูสดุ ำ
ครูวชิระ
ครูสภุ ำ
ครูกอบกุล
ครูอรุณี ช.
ครูกุลณพฤกษ์
ครูเวียงนำ
ครูนิเชต (นศ.) *
ครูจันทร์ทรำ ภ.
ครูวิทวัชญ์
ครูละเมียด
ครูสรุ ัชฎำ

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น
วันที่ 19 ก.ย.60
ครูนิตยำ
ครูอุดร
ครูศุภชัย
ครูณิชำกร
ครูพวงผกำ
ครูกัลยำ
ครูพลอยพรรณ *
ครูฉลองรัตน์
ครูรักชนก
ครูไวยำกรณ์
ครูจุฑำภรณ์
ครูอภิรักษ์
ครูสมพร ธ.
ครูมณ
ั ฑนำ
ครูปัญจรี
ครูสุนทรี
ครูขวัญชนก ส.
ครูกวี
ครูวันดี *
ครูกำญจนำ น.*
ครูสมศรี
ครูสมพร ผ.
ครูดวงดำว
ครูจำรึก
ครูสดุ ำ
ครูวชิระ
ครูสภุ ำ
ครูกอบกุล
ครูอรุณี ช.
ครูกุลณพฤกษ์
ครูเวียงนำ
ครูสมศักดิ์ (นศ.)
ครูจันทร์ทรำ ภ.
ครูวิทวัชญ์
ครูละเมียด
ครูสรุ ัชฎำ

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น
วันที่ 21 ก.ย.60
ครูนิตยำ
ครูอุดร
ครูศุภชัย
ครูณิชำกร
ครูพวงผกำ
ครูกัลยำ
ครูพลอยพรรณ
ครูฉลองรัตน์
ครูรักชนก
ครูไวยำกรณ์
ครูจุฑำภรณ์
ครูอภิรักษ์
ครูสมพร ธ.
ครูมณ
ั ฑนำ
ครูปัญจรี
ครูสุนทรี
ครูขวัญชนก ส.
ครูกวี
ครูวันดี
ครูกำญจนำ น.
ครูสมศรี
ครูสมพร ผ.
ครูดวงดำว
ครูจำรึก
ครูสดุ ำ
ครูวชิระ
ครูสภุ ำ
ครูกอบกุล
ครูอรุณี ช.
ครูกุลณพฤกษ์
ครูเวียงนำ
ครูชฎำภรณ์ (นศ.) *
ครูจันทร์ทรำ ภ.
ครูวิทวัชญ์
ครูละเมียด
ครูสรุ ัชฎำ

3
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

19

538
(36)
321
(36)
322
(36)
323
(36)
721
(40)
722
(40)
723
(40)
724
(40)
725
(40)
726
(40)
727
(30)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

745
(30)

ชั้น/เลขที่/
จานวน

2/4 1- 20 (20)
3/4 1-16 (16)
2/5 1- 20 (20)
3/4 17-32 (16)
2/6 1- 20 (20)
3/5 1- 16 (16)
2/6 21- 40 (20)
3/5 17 -32 (16)
1/11 1–20 (20)
2/11 1 –20 (20)
1/12 1 –20 (20)
3/12 1 –20 (20)
2/12 1 –20 (20)
3/11 1 –20 (20)
1/13 1 –20 (20)
3/14 1 –20 (20)
2/13 1 –20 (20)
3/13 1 –20 (20)
1/14 1 –20 (20)
2/14 1 –20 (20)
1/11 21–30 (10)
2/11 21-30 (10)
3/11 21-30 (10)
1/12 21–30 10)
2/12 21-30 (10)

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

วันที่ 18 ก.ย.60

วันที่ 19 ก.ย.60

วันที่ 21 ก.ย.60

ครูสุนีย์
ครูนภัทร
ครูนิรชร
ครูวัชรินทร์*
ครูสำยจิต
ครูกรกมล*
ครูนัยนำ
ครูพัชรินทริ์
ครูสศิธร
ครูณิชำพัฒน์
ครูพศิกำ
ครูผิน
ครูวรัญญำ

ครูสุนีย์
ครูนภัทร
ครูนิรชร
ครูสถำพร
ครูพสิษฐ์
ครูสำยจิต
ครูกรกมล
ครูนัยนำ
ครูพัชรินทริ์
ครูสศิธร
ครูอุษณีย์
ครูพศิกำ
ครูผิน
ครูวรัญญำ

ครูสุนีย์
ครูนภัทร
ครูนิรชร
ครูสถำพร
ครูพสิษฐ์
ครูสำยจิต
ครูกรกมล
ครูนัยนำ
ครูพัชรินทริ์
ครูสศิธร
ครูอุษณีย์
ครูพศิกำ
ครูผิน
ครูวรัญญำ

ครูธีรพล
A. Gavin Van

ครูธีรพล
A. Gavin Van

ครูธีรพล
A. Gavin Van

ครูนุชนำฎ
ครูจิรำพร ป.
ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน์
A. Ma Shiwang
ครูปิยพัสญ์

ครูนุชนำฎ
ครูจิรำพร ป.
ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน์
A. Ma Shiwang
ครูปิยพัสญ์

ครูนุชนำฎ *
ครูจิรำพร ป.
ครูทิพวรรณ
ครูบงกชรัตน์
A. Ma Shiwang
ครูปิยพัสญ์

ครูกุลกำญจน์
ครูวนิดำ

ครูกุลกำญจน์
ครูวนิดำ

ครูกุลกำญจน์
ครูวนิดำ

ครูธรรมรงค์ (นศ.) *

3/12 21–30 (10)

31

746
(30)

1/13 21-30 (10)
2/13 21-30 (10)
3/13 21-30 (10)

32

747
(30)

1/14 21–30 (10)
2/14 21-30 (10)
3/14 21–30 (10)

A.Lauren Mckell A.Lauren Mckell A.Lauren Mckell
ครูพัชรี
ครูพัชรี
ครูพัชรี
A.Jamie lan
ครูพรรณพิศ

A.Jamie lan
ครูพรรณพิศ

A.Jamie lan
ครูพรรณพิศ

4
ห้อง
สอบ
ที่
33

สถำน
ที่
สอบ
ประดู่
(60)

ชั้น/เลขที/่
จำนวน
1/8 1 – 30 (30)
3/8 1 - 30 (30)

34

641
(40)

1/7 1 – 20 (20)
3/7 1 - 20 (20)

35

642
(40)
643
(40)
644
(40)
645
(40)
634
(30)

1/9 1 – 20 (20)
2/7 1 - 20 (20)
1/10 1 - 20 (20)
2/8 1 - 20 (20)
2/9 1 –20 (20)
3/9 1 - 20 (20)
2/10 1-20 (20)
3/10 1–20 (20)
1/7 21 –30 (10)
2/7 21 – 30 (10)
3/7 21 – 30 (10)
1/10 21–30 (10)
2/10 21–29 (9)
3/10 21–30(10)
1/9 21 - 30 (10)
2/8 21 - 30 (10)
2/9 21 –30 (10)
3/9 21 – 29 (9)

36
37
38
39

40

635
(29)

41

636
(39)

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ต้น

วันที่ 18 ก.ย.60

วันที่ 19 ก.ย.60

วันที่ 21 ก.ย.60

T. Brian
T. Weeraphat
T. Joe Isacc III.
T. Miles
T. Warunee
T. Thomas
Hodgson
T. Nuan-anong
T. Craig
T. Simon
T. Bunrat
T. Preeda
T. Jan
T. Wachirada
T. Alireza
T. Graeme
T. Supannika

T. Brian
T. Weeraphat
T. Joe Isacc III.
T. Miles
T. Warunee
T. Thomas
Hodgson
T. Nuan-anong
T. Craig
T. Simon
T. Bunrat
T. Preeda
T. Jan
T. Wachirada
T. Alireza
T. Graeme
T. Supannika

T. Brian
T. Weeraphat
T. Joe Isacc III.
T. Miles
T. Warunee
T. Thomas
Hodgson
T. Nuan-anong
T. Craig
T. Simon
T. Bunrat
T. Preeda
T. Jan
T. Wachirada
T. Alireza
T. Graeme
T. Supannika

T. Suwimon
T. Sean

T. Suwimon
T. Sean

T. Suwimon
T. Sean

T. Arunee
T. Christopher

T. Arunee
T. Christopher

T. Arunee
T. Christopher

5
ห้อง
สอบ
ที่
1

สถาน
ที่
สอบ
511
(คุณพ่อนับ)(38)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

512
(33)
513
(33)
514
(36)
515
(36)
516
(30)
523
(35)
524
(35)
525
(30)
526
(35)
527
(36)
528
(31)
531
(36)
532
(35)
533
(36)
534

ชั้น/เลขที่/
จานวน
4/1 1-20 (20)
5/10 1-18 (18)
4/1 21-34 (14)
5/10 19- 37(19)
4/2 1-20 (20)
6/1 1-13 (13)
4/2 21-38 (18)
5/11 1-18 (18)
4/3 1-18 (18)
5/11 19-36 (17)
4/3 19-36 (18)
6/1 14 -25 (12)
4/4 1-20 (20)
6/2 1- 15 (15)
4/4 21-40 (20)
6/2 16 -30 (15)
4/5 1-20 (20)
6/2 31-40 (10)
4/5 21-39 (19)
6/3 1- 16 (16)
4/6 1-20 (20)
6/3 17- 32 (16)
4/6 21-40 (20)
6/3 33-43 (11)
4/7 1-18 (18)
5/12 1-18 (17)
4/7 19-36 (18)
5/12 19-34 (16)
4/8 1-20 (20)
6/4 1-16 (16)
4/8 21-42 (22)

กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.ย.60

ครู ว. อิสรำ
ครูปรำโมทย์
ครูฉวีวรรณ
ครูนิเชต (นศ.) *
ครูรักษ์ชล
ครูซัลวำณีย์
ครูปริตตำ
A. Yuko
ครูพลอยพรรณ *
ครูสุภัทรชัย
ครูชฎำกำญจน์
A.Alex
ครูทำริกำ
ครูเสกสรรค์
ครูปัญจรี *
A. Annest
ครูวรรณภำ
ครูศิริ
ครูมัชฌิมำ
ครูสริยำ
ครูสุพำนี
ครูชนัตว์
ครูละมัย
ครูธรรมรงค์ (นศ.) *
ครูจิรำยุ
ครูบัณฑิต
ครูสุภำพ
ครูปดิวรัดำ
ครูกนกวรรณ
ครูไพฑูรย์
ครูกรกมล

วันที่ 19 ก.ย.60

วันที่ 21 ก.ย.60

วันที่ 22 ก.ย.60

ครู ว. อิสรำ
ครูปรำโมทย์
ครูฉวีวรรณ
ครูจิระพร
ครูรักษ์ชล
ครูซัลวำณีย์
ครูปริตตำ
A. Yuko
ครูพลอยพรรณ *
ครูสุภัทรชัย
ครูชฎำกำญจน์
A.Alex
ครูทำริกำ
ครูเสกสรรค์
ครูชวนี ,
A. Annest
ครูวรรณภำ
ครูศิริ
ครูมัชฌิมำ
ครูสริยำ
ครูสุพำนี
ครูชนัตว์
ครูละมัย
ครูธรรมรงค์ (นศ.)
ครูจิรำยุ
ครูบัณฑิต
ครูสุภำพ
ครูปดิวรัดำ
ครูกนกวรรณ
ครูไพฑูรย์
ครูจันทรำ จ.

ครู ว. อิสรำ
ครูปรำโมทย์
ครูฉวีวรรณ
ครูจิระพร
ครูรักษ์ชล
ครูซัลวำณีย์
ครูปริตตำ
A. Yuko
ครูธนำวิทย์
ครูสุภัทรชัย
ครูชฎำกำญจน์
A.Alex
ครูทำริกำ
ครูเสกสรรค์
ครูชวนี ,
A. Annest
ครูวรรณภำ
ครูศิริ
ครูมัชฌิมำ
ครูสริยำ
ครูสุพำนี
ครูชนัตว์
ครูละมัย
ครูธรรมรงค์ (นศ.)
ครูจิรำยุ
ครูบัณฑิต
ครูสุภำพ
ครูปดิวรัดำ
ครูกนกวรรณ
ครูไพฑูรย์
ครูจันทรำ จ.

ครู ว. อิสรำ
ครูปรำโมทย์
ครูฉวีวรรณ
ครูจิระพร
ครูรักษ์ชล
ครูซัลวำณีย์
ครูปริตตำ
A. Yuko
ครูธนำวิทย์
ครูสุภัทรชัย
ครูชฎำกำญจน์
A.Alex
ครูทำริกำ
ครูเสกสรรค์
ครูชวนี ,
A. Annest
ครูวรรณภำ
ครูศิริ
ครูมัชฌิมำ
ครูสริยำ
ครูสุพำนี
ครูชนัตว์
ครูละมัย
ครูธรรมรงค์ (นศ.)
ครูจิรำยุ
ครูบัณฑิต
ครูสุภำพ
ครูปดิวรัดำ
ครูกนกวรรณ
ครูไพฑูรย์
ครูจันทรำ จ.

6
17
18
ห้อง
สอบ
ที่
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

(36)

6/4 17-30 (14) ครูชฎำภรณ์(นศ.)

535
(34)
536
(36)
สถาน
ที่
สอบ
537
(36)
538
(37)
311
(32)
321
(32)
322
(31)
323
(31)
331
(33)
332
(36)
333
(36)
334
(35)
432
(36)
232
(34)
131
(28)

4/9 1-20 (20)
6/4 31-44 (14)
4/9 21-42 (22)
6/5 1-14 (14)
ชั้น/เลขที่/
จานวน
4/10 1-20 (20)
6/5 15-30 (16)
4/10 21-42 (22)
6/5 31-45 (15)
4/11 1-16 (16)
6/6 1-16 (16)
4/11 17-32(16)
6/6 16-32 (16)
4/12 1-20 (20)
6/6 33-43 (11)
4/12 21-42 (22)
6/7 37-45 (9)
5/1 1-20 (20)
4/11 33-45 (13)
5/1 21-40 (20)
6/8 1-16 (16)
5/2 1-20 (20)
6/8 17-32 (16)
5/2 21-37 (17)
6/7 1- 18 (18)
5/3 1-18 (18)
6/7 19-36 (17)
5/3 19-36 (18)
6/9 1-16 (16)
5/4 1-20 (20)
6/8 33-40 (8)

ครูชฎำภรณ์(นศ.)

ครูชฎำภรณ์(นศ.)

ครูชฎำภรณ์(นศ.)*

ครูภำรตี

ครูภำรตี

ครูภำรตี

ครูภำรตี

ครูตรีชฎำ

ครูตรีชฎำ

ครูตรีชฎำ

ครูตรีชฎำ

ครูประณำลี
ครูประณำลี
ครูประณำลี
ครูประณำลี
ครูบุญพำ
ครูบุญพำ
ครูบุญพำ
ครูบุญพำ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.ย.60

วันที่ 19 ก.ย.60

วันที่ 21 ก.ย.60

วันที่ 22 ก.ย.60

ครูสุรัสวดี , A.
Thandanani
ครูกำญจนำ น.*
ครูอัญชนำ
ครูชุติรัตน์
ครูดำรำทิพย์
ครูจตุพร
ครูเมตตำ
ครูพลอยรัฐ
A. He Lulu
ครูวิชัย
ครูสมศักดิ์(นศ.) *
ครูจันทร์ทิพย์
ครูกิตติมำ
ครูรักชนก *
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูรัตติกำล
ครูนิชำ
ครูผกำกรอง
ครูวัชรินทร์ *
ครูสำวิตรี
ครูธนัยน์
ครูสุภำดำ
ครูพุฒิพงค์

ครูสุรัสวดี , A.
Thandanani
ครูกำญจนำ น.*
ครูอัญชนำ
ครูชุติรัตน์
ครูดำรำทิพย์
ครูจตุพร
ครูเมตตำ
ครูพลอยรัฐ
A. He Lulu
ครูวิชัย
ครูคณิศ
ครูจันทร์ทิพย์
ครูกิตติมำ
ครูเอกตะวัน
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูรัตติกำล
ครูนิชำ
ครูผกำกรอง
ครูวัชรินทร์
ครูสำวิตรี
ครูธนัยน์
ครูสุภำดำ
ครูพุฒิพงค์

ครูสุรัสวดี , A.
Thandanani
ครูนงเยำว์ ม.
ครูอัญชนำ
ครูชุติรัตน์
ครูดำรำทิพย์
ครูจตุพร
ครูเมตตำ
ครูพลอยรัฐ
A. He Lulu
ครูวิชัย
ครูคณิศ
ครูจันทร์ทิพย์
ครูกิตติมำ
ครูเอกตะวัน
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูรัตติกำล
ครูนิชำ
ครูผกำกรอง
ครูวัชรินทร์
ครูสำวิตรี
ครูธนัยน์
ครูสุภำดำ
ครูพุฒิพงค์

ครูสุรัสวดี , A.
Thandanani
ครูนงเยำว์ ม.
ครูอัญชนำ
ครูชุติรัตน์
ครูดำรำทิพย์
ครูจตุพร
ครูเมตตำ
ครูพลอยรัฐ
A. He Lulu
ครูวิชัย
ครูคณิศ
ครูจันทร์ทิพย์
ครูกิตติมำ
ครูเอกตะวัน
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูรัตติกำล
ครูนิชำ
ครูผกำกรอง
ครูวัชรินทร์
ครูสำวิตรี
ครูธนัยน์
ครูสุภำดำ
ครูพุฒิพงค์

ครูนิภำรัตน์
ครูประสิทธิพร

ครูนิภำรัตน์
ครูประสิทธิพร

ครูนิภำรัตน์
ครูประสิทธิพร

ครูนิภำรัตน์
ครูประสิทธิพร

7
32

35

722

36

(36)
723
(30)

5/4 21-40 (20)
6/9 17-32 (16)
5/5 1-20 (20)
6/9 33-43 (11)
5/5 21-40 (20)
6/10 1-16 (16)
5/6 1 -20 (19)
6/10 17-32 (16)
5/6 21-40 (19)
6/10 33-42 (10)

สถานที่
สอบ

ชั้น/เลขที่/
จานวน

33
34

ห้อง
สอบ
ที่
37
38
39
40
41
42

132
(36)
133
(31)
721
(36)

ครูธนำวิทย์ *
A.Felix
ครูปำริชำต
ครูสังวรณ์
ครูเพลินพิศ
ครูชญำน์ณัณท์
ครูอตินุช ,A.
Calina
ครูขวัญชนก บ.
ครูปำริดำ

ครูอรศรี
A.Felix
ครูปำริชำต
ครูสังวรณ์
ครูเพลินพิศ
ครูชญำน์ณัณท์
ครูอตินุช ,A.
Calina
ครูขวัญชนก บ.
ครูปำริดำ

ครูอรศรี
A.Felix
ครูปำริชำต
ครูสังวรณ์
ครูเพลินพิศ
ครูชญำน์ณัณท์
ครูอตินุช ,A.
Calina
ครูขวัญชนก บ.
ครูปำริดำ

ครูอรศรี
A.Felix
ครูปำริชำต
ครูสังวรณ์
ครูเพลินพิศ
ครูชญำน์ณัณท์
ครูอตินุช ,A.
Calina
ครูขวัญชนก บ.
ครูปำริดำ

กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
กรรมการกากับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.ย.60

วันที่ 19 ก.ย.60

วันที่ 21 ก.ย.60

วันที่ 22 ก.ย.60

724
(34)
725
(35)
726
(30)
727
(36)

5/7 1 - 18 (18)
6/11 1- 16 (16)
5/7 19-37 (19)
6/11 17-32 (16)
5/8 1-20 (20)
6/11 33-42 (10)
5/8 21-40 (19)
6/12 1-16 (16)

ครูบวรเพ็ญ
A.Ayden
ครูนำตยำ
ครูวันดี *
ครูวีระยุทธ
ครูสุรพงศ์

ครูบวรเพ็ญ
A.Ayden
ครูนำตยำ
ครูวันดี *
ครูวีระยุทธ
ครูสุรพงศ์

ครูบวรเพ็ญ
A.Ayden
ครูนำตยำ
ครูนุชนำฎ *
ครูวีระยุทธ
ครูสุรพงศ์

ครูบวรเพ็ญ
A.Ayden
ครูนำตยำ
ครูนุชนำฎ
ครูวีระยุทธ
ครูสุรพงศ์

ครูศิริพรรณ
ครูสุมำลี

ครูศิริพรรณ
ครูสุมำลี

ครูศิริพรรณ
ครูสุมำลี

ครูศิริพรรณ
ครูสุมำลี

745
(36)
746
(29)

5/9 1 - 20 (20)
6/12 17- 32 (16)
5/9 21- 40 (20)
6/12 33 - 41 (9)

ครูไวยำกรณ์ *
ครูเตชพิสิฐ
ครูกัญญำ
ครูชัยยุทธ

ครูพิชำภพ
ครูเตชพิสิฐ
ครูกัญญำ
ครูชัยยุทธ

ครูพิชำภพ
ครูเตชพิสิฐ
ครูกัญญำ
ครูชัยยุทธ

ครูพิชำภพ
ครูเตชพิสิฐ
ครูกัญญำ
ครูชัยยุทธ

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบวันเวลาคุมสอบ เพราะมีครูบางท่านต้องคุมสอบทั้งภาคเช้าและบ่าย

8
2. กรรมการกองกลาง
2.2.1 รับข้อสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจำกครูประจำวิชำหรือหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/หมวดวิชำ ตำมตำรำงรับข้อสอบ
- เซ็นชื่อรับข้อสอบให้ถูกต้องเป็นหลักฐำน
- จัดเก็บข้อสอบเข้ำตู้ข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
15 กันยำยน 2560
08.30 - 11.30 น.
นำงซัลวำณีย์ เจ๊ะมะหมัด, น.ส.สำวิตรี ทองจำรัส ,นำงขวัญชนก บริรักษ์
ธนกุล, น.ส. ประณำลี เมฆำระ, น.ส. สุพรรณิกำ ฤกษ์มงคล
12.20 - 15.00 น.
นำงสำรภี ธรรมประโชติ, นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์, น.ส.นงค์เยำว์ สินลี่
2.2.2 ประจำกองกลำง ห้อง 211 มีหน้ำที่ ดังนี้
1. เขียนแบบฟอร์มหน้ำถุงข้อสอบและจัดเตรียมถุงข้อสอบ วัสดุ เอกสำรที่จำเป็นในกำรสอบ
ให้เรียบร้อยและเขียนใบรับ-ส่งข้อสอบตำมตำรำงสอบ
2. จัดข้อสอบตำมตำรำงสอบและบรรจุข้อสอบใส่ถุงข้อสอบ
3. จ่ำยข้อสอบวิชำแรกให้กรรมกำรกำกับกำรสอบ ก่อนเวลำตำมตำรำงสอบ 15 นำที และจ่ำยข้อสอบ
วิชำต่อไปให้กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบก่อนเวลำไม่เกิน 15 นำที
4. รับกระดำษคำตอบ ข้อสอบ ตรวจนับจำนวนให้ถูกต้องและมัดเก็บให้เรียบร้อย
5. จ่ำยกระดำษคำตอบ ข้อสอบ ให้ครูประจำวิชำหรือหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/หมวดวิชำ
แล้วลงชื่อเบิกให้เรียบร้อย
6. จัดเก็บถุงข้อสอบ อุปกรณ์และเอกสำร วัสดุ ที่เกี่ยวกับกำรสอบให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ในครั้งต่อไป

กรรมการประจากองกลาง

วันที่ 18-19,21-22 กันยายน 2560

กรรมกำรกองกลำงประจำวัน
ปฎิบัติหน้ำที่ ข้อ 1,6 1.นำงช่อแก้ว จุลนวล 2. น.ส. วรำภรณ์ แสงสุวรรณ์
ปฎิบัติหน้ำที่ ข้อ 2 1.นำงเบญจมำศ เขียวฤทธิ์ (ม.ต้น) 2. นำงสำรภี ธรรมประโชติ (ม.ปลำย)
ปฎิบัติหน้ำที่ ข้อ 3- 5 1.นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์ (ม.ต้น) 2. นำงมธุรส ทองกัน (ม.ปลำย)
ม.ต้น 1. น.ส. สุธำทิพย์ เซ่งกำเนิด 2. น.ส.ญำณิศำ มุสิเกตุ 3. นำยเตชพิสิษฐ์ ศรีนวลดี
ม.ปลาย 1. น.ส. เสำวลักษณ์ กั๋งเซ่ง 2. น.ส. นงค์เยำว์ สินลี่ 3. น.ส. นรีรีตน์ อิฐผล
ประจากองกลาง 1. น.ส. ปิยะนุช จิตนุพงศ์ 2. น.ส. รัชนำภรณ์ ชุ่มวงศ์ 3. น.ส. มลิวรรณ มีประสิทธิ์
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4. น.ส. กำญจนำ เส็นบัติ 5.น.ส.จันจิรำ บุญคล่อง 6.น.ส.ดำวรุณี เพ็ชรมำก (นักศึกษำ)
7. นำยสมศักดิ์ ดวงดี 8. นำยนิเชต นิโมง

2.2.3 กรรมกำรประกำศและกำกับเวลำตำมตำรำงสอบ
ม.ต้น - ม.ปลำย 1. น.ส. กรวิกำ อินทสำ
2.2.4 กรรมกำรประจำห้องพยำบำล
1. นำงสำวศิริลักษณ์ เกื้อสกุล
2.2.5 กรรมกำรประจำกองกลำง โครงกำรภำคภำษำอังกฤษ
กรรมการประจากองกลาง โครงการภาคภาษาอังกฤษ
วันที่ 18-19,21 กันยายน 2560
1. นำงสำวธชกร เทพสังข์
2. นำงณัฎฐ์ชนัตตำ แมคเฟียร์สัน
3. นำงเบญจมำศ ปำลรัตน์
4. นำยไกรสร สรรพนิล

2.2.6. กรรมกำรรับ - ส่งข้อสอบ
มีหน้ำที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบตำมตำรำงสอบ (ยกเว้นวิชำแรก) จำกกองกลำงก่อนกำรสอบไม่เกิน 15 นำที
นำส่งให้กรรมกำรกำกับกำรสอบตำมห้องสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดำษคำตอบที่ตรวจนับถูกต้องครบถ้วนแล้วจำกกรรมกำรกำกับกำรสอบ
หลังจำกสอบเสร็จ นำส่งกรรมกำรกองกลำง (ยกเว้นวิชำสุดท้ำย)
3. ช่วยกรรมกำรกองกลำงรับข้อสอบวิชำสุดท้ำยของกำรสอบ ประกอบด้วย
สถานที่สอบ
511 - 516
523 - 528
531 - 538
311 , 321 – 323
331 – 334, 432
131-133 , 232

ม.ต้น

ม.ปลาย
นำยวิว พันธนียะ

นำยสุทธิชัย ยะวำ
นำยวิทวัส เยื้อยงค์
นำยจัตุพร คำคง
นำยเรวัติ นวลขำว
นำยคมเดช เกมตำสำ
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721 – 727
745 – 747

นำยณรงค์ศักดิ์ จันใหม่
นำยณกฤช บัวจันทร์

2.3 กรรมการ Copy และจัดทาข้อสอบ
มีหน้ำที่ Copy ข้อสอบของกลุ่มสำระฯ และหมวดวิชำต่ำง ๆ ตำมเวลำที่กำหนด
ได้แก่ นำยเริงสันต์ ยุทธชัย
ตาราง Copy ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560

ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์

วันที่ 11-15 กันยายน 2560
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

มีหน้ำที่ ดูแลกำร Copy ข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
ได้แก่ ครูประจำวิชำและ/หรือตัวแทนจำกกลุ่มสำระฯ
2.4 หน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ-หัวหน้าหมวด มีหน้ำที่ ดังนี้
1. ดูแลกำรจัดทำข้อสอบและติดตำมกำรส่งข้อสอบในรำยวิชำต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระฯ-หมวดวิชำ
2. จัดครูในกลุ่มสำระฯกำกับกำรสอบแทนครูในกลุ่มสำระฯที่ไม่มำปฏิบัติรำชกำร
3. กำกับกำรสอบหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมคำสั่ง
2.5 กรรมการจัดเตรียมห้องสอบ
มีหน้ำที่ ดังนี้
1. กำกับดูแลนักเรียนทำควำมสะอำดและจัดห้องสอบตำมผังที่กำหนด
2. กำกับดูแลนักเรียนจัดเก็บห้องสอบหลังสอบเสร็จให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
ว่ำที่ ร.อ.คุณำวุฒิ ศรีสุวรรณ
นำงเนตรชนก งำมขำ
ดูแลอำคำร 1
นำงสมจิตร สรรพนิล
ดูแลอำคำร 2
นำงศรัณยู ทองมี
ดูแลอำคำร 3
นำงภัทรวดี ใจจิตร
ดูแลอำคำร 4
นำงลัดดำพร จันทร์ภักดี , นำงสุนิตย์พร เลขมำศ ดูแลอำคำร 5
นำงโบตั๋น รัตนพันธ์
ดูแลอำคำร 5
นำยสมพร อำตมำตร
และนำงพลยำ เหมทำนนท์ ดูแลอำคำร 6
นำงอัญชนี โลกภิบำล
และนำยสุรนำท ไชยธรรม ดูแลอำคำร 7

หัวหน้ำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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นำยวัชรพงศ์ นุรำช
2.6 กรรมการฝ่ายแสงเสียง มีหน้ำที่ ดังนี้
1. สำรวจ ปรับซ่อมไฟฟ้ำห้องสอบทุกห้อง
2. สำรวจลำโพงตำมอำคำรต่ำง ๆ ให้เสียงได้ยินอย่ำงทั่วถึง
ประกอบด้วย
นำยสถำพร แสงระวี
หัวหน้ำ
นำยวชิระ ชินวงศ์
กรรมกำร
นำยดุสิทธิ์ เรืองแดง
กรรมกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

2.7 กรรมการฝ่ายบริการเครื่องดื่ม
มีหน้ำที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องดื่มบริกำรครูที่หน้ำห้องกองกลำง ( ห้อง211)
2. จัดเตรียมและเก็บภำชนะ อุปกรณ์ และบริเวณจัดเลี้ยงเครื่องดื่มให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
นำงวงศ์ตะวัน ธำรำฤดี
หัวหน้ำ
นำยบำรุง สรรพนิล
กรรมกำร
นำงสมจิตร สรรพนิล
กรรมกำร
นำงเนตรชนก งำมขำ
กรรมกำร
นำงศรัญยู ทองมี
กรรมกำร
นำงภัทรวดี ใจจิตร
กรรมกำร
นำงลัดดำพร จันทร์ภักดี
กรรมกำร
นำงอัญชนี โลกภิบำล
กรรมกำร
นำงธัญญำ นำรีเลิศ
กรรมกำร
นำงพลยำ เหมทำนนท์
กรรมกำร
นำงสุนิตย์พร เลขมำศ
กรรมกำร
นำงโบตั๋น รัตนพันธ์
กรรมกำร
ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2560

(นำยภักดี เหมทำนนท์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ

