คำสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ 838 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
……………………………………………………………
ด้ว ยโรงเรีย นกำหนดจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2562 ของนั กเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 17-20 กันยายน 2562 อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 39 วรรค 1 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 เพื่อให้
การดำเนินงานจัดสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบ ประกอบด้วย
นายภักดี เหมทานนท์
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว
นายดุสิต คงจันทร์
ว่าที่ ร.อ. คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มวิชา
นายบรรดร สุราราช
นางสารภี ธรรมประโชติ
นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ
2.1 กรรมการกำกับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับถุงอุปกรณ์และข้อสอบวิชาแรกจากกรรมการกองกลาง ก่อนการสอบ 15 นาที วิชาต่อไป
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบจะนำข้อสอบไปส่งให้ที่ห้องสอบ
2. ตรวจนับกระดาษคำตอบและข้อสอบให้ถูกต้องตรงตามจำนวนที่รับไป แล้วส่งให้กรรมการ
รับ-ส่งข้อสอบ ยกเว้นวิชาสุดท้ายให้นำส่งที่กองกลาง ห้อง 211
3. กำกับการสอบทั้ง 2 คน ตามเวลาในตารางสอบ ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้เข้าสอบ ตักเตือนนักเรียน
ก่อนลงมือทำข้อสอบ และป้องกันการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ
4. เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบรายงานกรรมการกองกลาง (ห้อง 211) ทันที
5. ดูแลให้มีการทำความสะอาดห้องสอบและจัดโต๊ะ เก้าอี้ ตามผังที่นั่งเดิมทุกวัน

2
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

1

512
(35)
513
(35)
514
(35)
515
(35)
516
(35)
523
(35)
524
(35)
525
(35)
526
(35)
527
(35)
528
(35)
531
(35)
532
(35)
533
(35)
534
(35)
535
(35)
536
(35)
537
(35)

1/1 1–20 (20)
2/1 1- 15(15)
1/1 21- 40(20)
3/1 21-35(15)
1/2 1- 20(20)
2/2 1- 15(15)
1/2 21- 40(20)
3/2 21- 35(15)
1/3 1- 20(20)
2/3 1- 15(15)
1/3 21- 40(20)
3/3 21-35(15)
1/4 1- 20(20)
2/4 1- 15(15)
1/4 21- 40(20)
3/4 21-35(15)
1/5 1- 20(20)
2/5 1- 15(15)
1/5 21- 40(20)
3/5 21-35(15)
1/6 1- 20(20)
2/6 1- 15(15)
1/6 21- 40(20)
3/6 21-35(15)
2/1 16- 30(15)
3/1 1-20(20)
2/2 16- 30(15)
3/2 1-20(20)
2/3 16- 30(15)
3/3 1-20(20)
2/4 16- 30(15)
3/4 1-20(20)
2/5 16- 30(15)
3/5 1-20(20)
2/6 16- 30(15)
3/6 1-20(20)

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

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

วันที่ 17 ก.ย.62

วันที่ 18 ก.ย.62

วันที่ 19 ก.ย.62

วันที่ 20 ก.ย.62

ครูวรุณ*
ครูเวียงนา

ครูวันดี*
ครูเวียงนา

ครูวันดี
ครูเวียงนา

-

ครูปัญจรี
ครูวรรณา,T.NAFISA

ครูปัญจรี
ครูวรรณา,T.NAFISA

ครูปัญจรี
ครูวรรณา,T.NAFISA

-

ครูสมพร ธ.*
T.Alexander
ครูรักชนก*
ครูฉลองรัตน์
ครูวิทวัชญ์
ครูกอบกุล
ครูจุฑาลักษณ์*

ครูสมพร ธ.*
T.Alexander
ครูรักชนก*
ครูฉลองรัตน์
ครูวิทวัชญ์
ครูกอบกุล
ครูจุฑาลักษณ์*

ครูอุดร*
T.Alexander
ครูนิภารัตน์*
ครูฉลองรัตน์
ครูวิทวัชญ์
ครูกอบกุล
ครูพลอยพรรณ*

-

ครูสถาพร,T.Olga

ครูสถาพร,T.Olga

ครูสถาพร,T.Olga

ครูพีรพล*
ครูสุนทรี
ครูฐิติมา*
ครูสมพร ผ.
ครูนิตยา
ครูกวี
ครูพวงผกา*
ครูจุฑาทิพย์*
ครูขวัญชนก ส.
ครูจันทร์ทรา
ครูรุ่งโรจน์*
ครูคณิศ
ครูอรุณี ช.
ครูนภัทร
ครูธนัยน์*
ครูกัลยา
ครูปดิวรัดา
ครูอภิรักษ์*
ครูสุนีย์
ครูจารึก
ครูมัณฑนา*
ครูณกฤช*
ครูกัลย์กมล
ครูณิชากร

ครูพีรพล*
ครูสุนทรี
ครูฐิติมา*
ครูสมพร ผ.
ครูนิตยา
ครูกวี
ครูนภาภัช*
ครูจุฑาทิพย์*
ครูขวัญชนก ส.
ครูจันทร์ทรา
ครูรุ่งโรจน์*
ครูคณิศ
ครูอรุณี ช.
ครูนภัทร
ครูธนัยน์*
ครูกัลยา
ครูปดิวรัดา
ครูอภิรักษ์*
ครูสุนีย์
ครูจารึก
ครูมัณฑนา*
ครูณกฤช
ครูกัลย์กมล
ครูณิชากร

ครูปริตตา*
ครูสุนทรี
ครูจิราพร ภ.*
ครูสมพร ผ.
ครูนิตยา
ครูกวี
ครูพวงผกา
ครูเอกตะวัน*
ครูขวัญชนก ส.
ครูจันทร์ทรา
ครูพลอยรัฐ*
ครูคณิศ
ครูอรุณี ช.
ครูนภัทร
ครูพิชาภพ*
ครูกัลยา
ครูปดิวรัดา
ครูธนาวิทย์*
ครูสุนีย์
ครูจารึก
ครูเยาวธิดา*
ครูณกฤช
ครูกัลย์กมล
ครูณิชากร

-

3
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

19

538
(30)

20

321
(28)

21

322
(32)

22

721
(40)
722
(40)
723
(40)
724
(40)
725
(40)
726
(40)
727
(30)

23
24
25
26
27
28
29

745
(30)

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

2/1 31- 40(10)
2/2 31- 40(10)
3/1 36-40(5)
3/2 36-40(5)
2/3 31- 40(10)
2/4 31- 40(10)
3/3 36- 39(4)
3/4 36-39(4)
2/5 31- 40(10)
2/6 31- 40(10)
3/5 36-40(5)
3/6 36-42(7)
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)

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

วันที่ 17 ก.ย.62

วันที่ 18 ก.ย.62

วันที่ 19 ก.ย.62

วันที่ 20 ก.ย.62

ครูศภุ ชัย
ครูกุลณพฤกษ์*

ครูศภุ ชัย
ครูกุลณพฤกษ์*

ครูศภุ ชัย
ครูละมัย*

-

ครูสุดา
ครูอรพรรณ*

ครูสุดา
ครูอรพรรณ*

ครูสุดา
ครูจันทรา*

-

ครูสุภา
ครูวชิระ

ครูสุภา
ครูวชิระ

ครูสุภา
ครูวชิระ

-

ครูกาญจนา เส็น. ครูกาญจนา เส็น.

ครูกาญจนา เส็น.

ครูกาญจนา เส็น.

T.Tracy nicole

T.Tracy nicole

T.Tracy nicole

T.Tracy nicole

ครูกานตพงศ์
ครูพิพัฒน์
ครูวนิดา

ครูกานตพงศ์
ครูพิพัฒน์
ครูวนิดา

ครูกานตพงศ์
ครูพิพัฒน์
ครูวนิดา

ครูกานตพงศ์
ครูพิพัฒน์
ครูวนิดา

ครูพัชรี

ครูพัชรี

ครูพัชรี

ครูพัชรี

ครูพัชรินทริ์
ครูพรรณพิศ
ครูสศิธร
ครูกันต์ชนก
ครูธรรมรงค์*
ครูจิราพร ป.
ครูสุภาพ*
T.TARTEEL

ครูพัชรินทริ์
ครูพรรณพิศ
ครูสศิธร
ครูกันต์ชนก
ครูธรรมรงค์*
ครูจิราพร ป.
ครูนฤเบศร์
T.TARTEEL

ครูพัชรินทริ์
ครูพรรณพิศ
ครูสศิธร
ครูกันต์ชนก
ครูอุษณีย์*
ครูจิราพร ป.
ครูนฤเบศร์
T.TARTEEL

ครูพัชรินทริ์
ครูพรรณพิศ
ครูสศิธร
ครูกันต์ชนก
ครูอุษณีย์
ครูจิราพร ป.
ครูนฤเบศร์
T.TARTEEL

ครูณัฐจีรา
ครูปิยพัสญ์

ครูณัฐจีรา
ครูปิยพัสญ์

ครูณัฐจีรา
ครูปิยพัสญ์

ครูณัฐจีรา
ครูปิยพัสญ์

ครูอภินันท์
T.Jamie Ian

ครูอภินันท์
T.Jamie Ian

ครูอภินันท์
T.Jamie Ian

ครูอภินันท์
T.Jamie Ian

1/14 21–30(10) ครูผิน
2/14 21-30 (10) ครูวัชรพงศ์ ร.
3/14 21–30(10)

ครูผิน
ครูวัชรพงศ์ ร.

ครูผิน
ครูวัชรพงศ์ ร.

ครูผิน
ครูวัชรพงศ์ ร.

3/12 21–30 (10)

30

746
(30)

31

747
(30)

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

4
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

32

ประดู่ 1/8 1 – 30 (30)
แดง 3/8 1 – 30 (30)
(60)

33

641
(40)

1/7 1 – 20 (20)
3/7 1 – 20 (20)

34

642
(40)

35

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น

วันที่ 17 ก.ย.62

วันที่ 18 ก.ย.62

วันที่ 19 ก.ย.62

1/9 1 – 20 (20)
2/7 1 – 20 (20)

T. Weeraphat
T. Wachirada
T. Jean-Jacques De
T. Luke Carter
T. Athena
T. Suratchada
T. Awika
T. Sean

T. Weeraphat
T. Wachirada
T. Jean-Jacques De
T. Luke Carter
T. Athena
T. Suratchada
T. Awika
T. Sean

T. Weeraphat
T. Wachirada
T. Jean-Jacques De
T. Luke Carter
T. Athena
T. Suratchada
T. Awika
T. Sean

643
(40)

1/10 1 – 20 (20)
2/8 1 – 20 (20)

T. Bunrat
T. Nidup Phuntsho

T. Bunrat
T. Bunrat
T. Nidup Phuntsho T. Nidup Phuntsho

36

644
(40)

2/9 1 – 20 (20)
3/9 1 – 20 (20)

T. Suwimon
T. Jan

T. Suwimon
T. Jan

T. Suwimon
T. Jan

37

645
(40)

2/10 1 – 20 (20)
3/10 1 – 20 (20)

T. Warunee
T. Alireza

T. Warunee
T. Alireza

T. Warunee
T. Alireza

38

634
(30)

1/7 21 – 30 (10)
2/7 21 – 30 (10)
3/7 21 – 30 (10)

T. Graeme
T. Pimtree

T. Graeme
T. Pimtree

T. Graeme
T. Pimtree

39

635
(30)

40

636
(39)

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

T. Kwanchanok
T. Gerome
T. Meghan
T. Arunee
T. Christopher

T. Kwanchanok
T. Gerome
T. Meghan
T. Arunee
T. Christopher

T. Kwanchanok
T. Gerome
T. Meghan
T. Arunee
T. Christopher

5
ห้อง
สอบ
ที่
1

สถาน
ที่
สอบ

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

511
(คุณพ่อนับ)
(35)

4/1 1-20 (20)
5/1 1-16 (15)

2

512
(36)

3

513
(35)
514
(28)
515
(36)
516
(36)

4/1 21-31 (11)
4/13 1-9 (9)
6/1 16 -31 (16)
4/2 1-20 (20)
5/2 1-15 (15)
4/2 21-41 (21)
5/2 31-37 (7)
4/3 1-21 (21)
5/3 1-15 (15)
4/3 22 -30 (9)
4/13 10-19 (11)
6/4 22 -37 (16)
4/4 1-20 (20)
5/4 1-15 (15)
4/4 21-40 (20)
5/4 31-42 (12)
4/5 1-20 (20)
5/5 1-15 (15)
4/5 21-40 (20)
5/12 31-38 (8)
6/12 36 -40 (5)
4/6 1- 20 (20)
5/6 1-15 (15)
4/6 21-40 (20)
6/11 31-41 (11)
4/7 1-20 (20)
5/7 1-15 (15)
5/11 31-40 (10)
6/8 21 -42 (22)
4/8 1-20 (20)
5/8 1-15 (15)

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

523
(35)
524
(32)
525
(35)
526
(33)
527
(35)
528
(31)
531
(35)
532
(26)
533
(35)

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 17 ก.ย.62

วันที่ 18 ก.ย.62

วันที่ 19 ก.ย.62

วันที่ 20 ก.ย.62

ครู ว.อิศรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครู ว.อิศรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครู ว.อิศรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครู ว.อิศรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครูจตุพร
ครูสุพานี
T.Jaytell Boyn
ครูผกากรอง
ครูขวัญชนก บ.
ครูพวงผกา*
ครูรัตติกาล
ครูรักชนก*
T.Lillian
ครูวิชัย
ครูกาญจนา แสง.
T.SAMTEN
ครูจิรายุ
ครูธนัยน์*
ครูอรพรรณ*
ครูธิยาภรณ์
ครูภารตี
ครูเมตตา
ครูชวนี
ครูรักษ์ชล

ครูจตุพร
ครูสุพานี
T.Jaytell Boyn
ครูผกากรอง
ครูขวัญชนก บ.
ครูนภาภัช*
ครูรัตติกาล
ครูรักชนก*
T.Lillian
ครูวิชัย
ครูกาญจนา แสง.
T.SAMTEN
ครูจิรายุ
ครูธนัยน์*
ครูอรพรรณ*
ครูธิยาภรณ์
ครูภารตี
ครูเมตตา
ครูชวนี
ครูรักษ์ชล

ครูจตุพร
ครูสุพานี
T.Jaytell Boyn
ครูผกากรอง
ครูขวัญชนก บ.
ครูนภาภัช
ครูรัตติกาล
ครูนิภารัตน์*
T.Lillian
ครูวิชัย
ครูกาญจนา แสง.
T.SAMTEN
ครูจิรายุ
ครูพิชาภพ*
ครูจันทรา*
ครูธิยาภรณ์
ครูภารตี
ครูเมตตา
ครูชวนี
ครูรักษ์ชล

ครูจตุพร
ครูสุพานี
T.Jaytell Boyn
ครูผกากรอง
ครูขวัญชนก บ.
ครูนภาภัช
ครูรัตติกาล
ครูนิภารัตน์
T.Lillian
ครูวิชัย
ครูกาญจนา แสง.
T.SAMTEN
ครูจิรายุ
ครูพิชาภพ
ครูจันทรา
ครูธิยาภรณ์
ครูภารตี
ครูเมตตา
ครูชวนี
ครูรักษ์ชล

ครูทาริกา
ครูนาตยา
ครูกุลณพฤกษ์*
ครูมัณฑนา*
ครูธรรมรงค์*
T.Davis
ครูณัฏฐ์ธัญศา
ครูพิจักขณา(นศ.)
ครูกนกวรรณ
ครูธวัช

ครูทาริกา
ครูนาตยา
ครูกุลณพฤกษ์*
ครูมัณฑนา*
ครูธรรมรงค์*
T.Davis
ครูณัฏฐ์ธัญศา
ครูพิจักขณา(นศ.)
ครูกนกวรรณ
ครูธวัช

ครูทาริกา
ครูนาตยา
ครูละมัย*
ครูเยาวธิดา*
ครูอุษณีย์*
T.Davis
ครูณัฏฐ์ธัญศา
ครูวงศธร(นศ.)
ครูกนกวรรณ
ครูธวัช

ครูทาริกา
ครูนาตยา
ครูละมัย
ครูเยาวธิดา
ครูธรรมรงค์
T.Davis
ครูณัฏฐ์ธัญศา
ครูวงศธร(นศ.)
ครูกนกวรรณ
ครูธวัช

6
ห้อง
สอบ
ที่
16

สถาน
ที่
สอบ
534
(36)

17

535
(35)
536
(28)
537
(35)
538
(32)
335
(35)
321
(35)
322
(35)
323
(35)
331
(31)
332
(35)
333
(36)
334
(35)
432
(35)
232
(35)
131
(35)
132
(35)

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 17 ก.ย.62

4/8 21-40(20) ครูกาญจนา น.
6/3 21 -36 (16) ครูสริยา
T.David
4/9 1-20 (20) ครูวรรณภา
5/9 1-15 (15) ครูบวรเพ็ญ
4/9 21-40 (20) ครูสุนิษา
5/9 31-38 (8) ครูชัยยุทธ
4/10 1-20 (20) ครูกัญญา
5/10 1-15 (15) ครูสาวิตรี
4/10 21-40 (20) ครูสุภาภรณ์
6/10 21 -32 (12) ครูมัชฌิมา
4/11 1-20 (20) ครูชุติรัตน์
5/11 1-15 (15) ครูพสิษฐ์
4/11 21-40 (20) ครูอภิรักษ์*
6/11 21-35 (15) T.Tenyeko Joy
4/12 1-20 (20) ครูรุ่งโรจน์*
5/12 1-15 (15) ครูภัทรสุดา
4/12 21-40 (20) ครูพีรพล*
6/12 21-35 (15) ครูชฎากาญจน์
5/1 17-32 (16) ครูจิราภรณ์ ช.
6/1 1 -15 (15) ครูซัลวาณีย์
5/2 16-30 (15) ครูชนัตว์
6/2 1 -20 (20) ครูเสกสรรค์
5/3 16-31 (16) ครูปาริดา
6/3 1 -20 (20) T.Annest
5/4 16-30 (15) ครูปราโมทย์
6/4 1 -21 (20) ครูไพทูรย์
5/5 16-30 (15) ครูปาริชาต
6/5 1 -20 (20) ครูอัญชนา
5/6 16-30 (15) ครูพุฒิพงศ์
6/6 1 -20 (20) ครูศิรพิ รรณ
5/7 16-30 (15) ครูวรุณ,T.Johanna
6/7 1 -20 (20) ครูบัณฑิต
5/8 16-30 (15) ครูกิตติมา
6/8 1 -20 (20) ครูดาราทิพย์

วันที่ 18 ก.ย.62

ครูสริยา
T.David
ครูวรรณภา
ครูบวรเพ็ญ
ครูสุนิษา
ครูชัยยุทธ
ครูกัญญา
ครูสาวิตรี
ครูสุภาภรณ์
ครูมัชฌิมา
ครูชุติรัตน์
ครูพสิษฐ์
ครูอภิรักษ์*
T.Tenyeko Joy
ครูรุ่งโรจน์*
ครูภัทรสุดา
ครูพีรพล*
ครูชฎากาญจน์
ครูจิราภรณ์ ช.
ครูซัลวาณีย์
ครูชนัตว์
ครูเสกสรรค์
ครูปาริดา
T.Annest
ครูปราโมทย์
ครูไพทูรย์
ครูปาริชาต
ครูอัญชนา
ครูพุฒิพงศ์
ครูศิรพิ รรณ

วันที่ 19 ก.ย.62

วันที่ 20 ก.ย.62

ครูกาญจนา น.
ครูสริยา
T.David
ครูวรรณภา
ครูบวรเพ็ญ
ครูสุนิษา
ครูชัยยุทธ
ครูกัญญา
ครูสาวิตรี
ครูสุภาภรณ์
ครูมัชฌิมา
ครูชุติรัตน์
ครูพสิษฐ์
ครูธนาวิทย์*
T.Tenyeko Joy
ครูพลอยรัฐ*
ครูภัทรสุดา
ครูปริตตา*
ครูชฎากาญจน์
ครูจิราภรณ์ ช.
ครูซัลวาณีย์
ครูชนัตว์
ครูเสกสรรค์
ครูปาริดา
T.Annest
ครูปราโมทย์
ครูไพทูรย์
ครูปาริชาต
ครูอัญชนา
ครูพุฒิพงศ์
ครูศิรพิ รรณ

ครูกาญจนา น.
ครูสริยา
T.David
ครูวรรณภา
ครูบวรเพ็ญ
ครูสุนิษา
ครูชัยยุทธ
ครูกัญญา
ครูสาวิตรี
ครูสุภาภรณ์
ครูมัชฌิมา
ครูชุติรัตน์
ครูพสิษฐ์
ครูธนาวิทย์
T.Tenyeko Joy
ครูพลอยรัฐ
ครูภัทรสุดา
ครูปริตตา
ครูชฎากาญจน์
ครูจิราภรณ์ ช.
ครูซัลวาณีย์
ครูชนัตว์
ครูเสกสรรค์
ครูปาริดา
T.Annest
ครูปราโมทย์
ครูไพทูรย์
ครูปาริชาต
ครูอัญชนา
ครูพุฒิพงศ์
ครูศิรพิ รรณ

ครูวรุณ,T.Johanna ครูวรุณ,T.Johanna ครูวรุณ,T.Johanna

ครูบัณฑิต
ครูกิตติมา
ครูดาราทิพย์

ครูบัณฑิต
ครูกิตติมา
ครูดาราทิพย์

ครูบัณฑิต
ครูกิตติมา
ครูดาราทิพย์

7
ห้อง
สอบ
ที่
33

สถาน
ที่
สอบ
133
(35)
721
(35)

ชั้น/เลขที่/
จำนวน
5/9 16-30 (15)
6/9 1 -20 (20)
5/10 16-30 (15)
6/10 1 -20 (20)

35

722
(35)

36

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 18 ก.ย.62

วันที่ 19 ก.ย.62

วันที่ 20 ก.ย.62

ครูพหล
ครูวันดี*
ครูสมพร ธ.*
ครูชญาน์ณัณท์

ครูพหล
ครูอรศรี
ครูอุดร*
ครูชญาน์ณัณท์

5/11 16-30 (15) ครูอรรถพล
6/11 1 -20 (20) ครูจุฑาทิพย์*

ครูอรรถพล
ครูจุฑาทิพย์*

ครูอรรถพล
ครูเอกตวัน*

ครูพหล
ครูอรศรี
ครูอุดร
ครูชญาน์ณัณท์
สอบห้อง641
ครูอรรถพล
ครูเอกตวัน
สอบห้อง642

723
(35)

5/12 16-30 (15) ครูฐิติมา*
6/12 1 -20 (20) ครูสมุ าลี

ครูฐิติมา*
ครูสุมาลี

ครูจิระพร ภ.*
ครูสุมาลี

37

724
(35)

ครูสุภาพ
ครูนิรชร

ครูสุภาพ
ครูนิรชร

ครูสุภาพ
ครูนิรชร

38

725
(32)

5/5 31 –42 (12)
5/6 31 –40 (10)
6/2 21 -36 (16)
5/8 31-40 (10)
6/9 21 -42 (22)

ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร

ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร

ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร

39

726
(26)

5/10 31- 38 (8) ครูวัชรินทร์
6/5 21 -38 (18) ครูจริยวดี(นศ.)

ครูวัชรินทร์
ครูจริยวดี(นศ.)

ครูวัชรินทร์
ครูยุพาภรณ์(นศ.)

40

745
(32)

4/7 21-30 (10) ครูจุฑาลักษณ์*
6/7 21 -36 (16) T.Felix

ครูจุฑาลักษณ์*
T.Felix

ครูพลอยพรรณ*
T.Felix

41

746
(28)

6/6 21 -38 (18) ครูบุญพา
6/10 33 -42 (10) ครูพัชราภรณ์

ครูบุญพา
ครูพัชราภรณ์

ครูบุญพา
ครูพัชราภรณ์

34

หมายเหตุ * คุมสอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

วันที่ 17 ก.ย.62

ครูพหล
ครูณกฤช*
ครูสมพร ธ.*
ครูชญาน์ณัณท์

ครูจิระพร ภ.
ครูสุมาลี
สอบห้อง643
ครูสุภาพ
ครูนิรชร
สอบห้อง644
ครูตรีชฎา
ครูประสิทธิพร
สอบห้อง645
ครูวัชรินทร์
ครูยุพาภรณ์(นศ.)
สอบห้อง634
ครูพลอยพรรณ
T.Felix
สอบห้อง636
ครูบุญพา
ครูพัชราภรณ์
สอบห้อง635
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2. กรรมการกองกลาง
2.2.1 กรรมการรับข้อสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจากครูประจำวิชาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หมวดวิชา ตามตารางรับข้อสอบ
- เซ็นชื่อรับข้อสอบให้ถูกต้องเป็นหลักฐาน
- จัดเก็บข้อสอบเข้าตู้ข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
16 กันยายน 2562
08.30 - 11.30 น.
นางรักษ์ชล พัสดุสาร, นางสาวกันต์ชนก คงมณี,นางรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์,
นายรุ่งโรจน์ รัตนวรรณี
12.20 - 15.00 น.
นางกนกวรรณ แสงระวี, นางนิตยา วัฒนกิจ, นางภารตี สตางค์มงคล
นางสารภี ธรรมประโชติ, นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์,
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
2.2.2 กรรมการประจำกองกลาง
ห้อง 211 มีหน้าทีด่ ังนี้
1. เขียนแบบฟอร์มหน้าถุงข้อสอบและจัดเตรียมถุงข้อสอบ วัสดุ เอกสารที่จำเป็นในการสอบ
ให้เรียบร้อยและเขียนใบรับ-ส่งข้อสอบตามตารางสอบ
2. จัดข้อสอบตามตารางสอบและบรรจุข้อสอบใส่ถุงข้อสอบ
3. จ่ายข้อสอบวิชาแรกให้กรรมการกำกับการสอบ ก่อนเวลาตามตารางสอบ 15 นาที และจ่ายข้อสอบ
วิชาต่อไปให้กรรมการรับ-ส่งข้อสอบก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที
4. รับกระดาษคำตอบ ข้อสอบ ตรวจนับจำนวนให้ถูกต้องและมัดเก็บให้เรียบร้อย
5. จ่ายกระดาษคำตอบ ข้อสอบ ให้ครูประจำวิชาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หมวดวิชา
แล้วลงชื่อเบิกให้เรียบร้อย
6. จัดเก็บถุงข้อสอบ อุปกรณ์และเอกสาร วัสดุ ที่เกี่ยวกับการสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ในครั้งต่อไป
กรรมการประจำกองกลาง

17- 20 กันยายน 2562

กรรมการกองกลาง ประจำวัน
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 1,6 1.นางช่อแก้ว จุลนวล 2. น.ส. วราภรณ์ แสงสุวรรณ์
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 2 1.นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ (ม.ต้น) 2. นางสารภี ธรรมประโชติ (ม.ปลาย)
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 3- 5 1.นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์ (ม.ต้น) 2. นางมธุรส ทองกัน (ม.ปลาย)
ม.ต้น 1. น.ส. สุธาทิพย์ เซ่งกำเนิด 2. น.ส.ญาณิศา มุสิเกตุ
ม.ปลาย 1. น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง 2.น.ส.นงค์เยาว์ สินลี่ 3.น.ส.นรีรีตน์ อิฐผล 4.น.ส.สุพัตรา พรหมฤทธิ์
ประจำกองกลาง
1. น.ส. กรรณิการ์ เภรีวิก 2. นายอรรฆพร ศรีปานรอด 3. น.ส.จันจิรา บุญคล่อง
4. น.ส.วรรษพร สืบสาย 5. น.ส.เกศวลี หนูทอง 6.น.ส.นิชา ลำดับพงศ์
6. นางสาวยุพาภรณ์ เรืองสวัสดิ์ (นศ.) คุมสอบม.ปลาย 19-20 ก.ย.62
7. นายวงศธร เพชรศรี (นศ.) คุมสอบม.ปลาย 19-20 ก.ย.62
8. น.ส.จริยวดี นางนวล (นศ.) คุมสอบม.ปลาย 17-18 ก.ย.62
9. น.ส.พิจักขณา ทลิกรรณ์ (นศ.) คุมสอบม.ปลาย 17-18 ก.ย.62

9
2.2.3 กรรมการประกาศและกำกับเวลาตามตารางสอบ
ม.ต้น - ม.ปลาย 1. น.ส. กรวิกา อินทสา
2.2.4 กรรมการประจำห้องพยาบาล
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกื้อสกุล
2.2.5 กรรมการประจำกองกลาง โครงการภาคภาษาอังกฤษ
กรรมการประจำกองกลาง โครงการภาคภาษาอังกฤษ
18-19 ,22 กรกฎาคม 2562
1. นางสาวธชกร เทพสังข์
2. Mr. Thomas Hodgson
3. นางณัฎฐ์ชนัตตา แมคเฟียร์สัน 4. นายไกรสร สรรพนิล
5. นางสาวเกตธิดา ทองเสภี
2.2.6. กรรมการรับ - ส่งข้อสอบ
มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับแบบทดสอบตามตารางสอบ (ยกเว้นวิชาแรก) จากกองกลาง ก่อนการสอบไม่เกิน 15 นาที
นำส่งให้กรรมการกำกับการสอบตามห้องสอบ
2. รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบที่ตรวจนับถูกต้องครบถ้วนแล้วจากกรรมการกำกับการสอบ
หลังจากสอบเสร็จ นำส่งกรรมการกองกลาง
(ยกเว้นวิชาสุดท้าย)
3. ช่วยกรรมการกองกลาง รับข้อสอบวิชาสุดท้ายของการสอบ ประกอบด้วย
สถานที่สอบ
511 - 516
523 - 528
531 - 538
321 – 323
331 – 335, 432
131-133 , 232
721 – 727
745 – 747

ม.ต้น

ม.ปลาย

นายวิว พันธนียะ
นายณัฐวุฒิ ดีช่วย
นายวิทวัส เยื้อยงค์
นายจัตุพร คำคง
นายเรวัติ นวลขาว
นายคมเดช เกมตาสา
นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี
นายจรินทร อุ่ยจรัส
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2.3 กรรมการ Copy และจัดทำข้อสอบ
มีหน้าที่ Copy ข้อสอบของกลุ่มสาระฯ และหมวดวิชาต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด
ได้แก่ นายเริงสันต์ ยุทธชัย
ตาราง Copy ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2562
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

วันที่ 9- 13 กันยายน 2562
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

สังคมศึกษา

มีหน้าที่ ดูแลการ Copy ข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
ได้แก่ ครูประจำวิชาและ/หรือตัวแทนจากกลุ่มสาระฯ
2.4 หน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ-หัวหน้าหมวด มีหน้าที่ ดังนี้
1. ดูแลการจัดทำข้อสอบและติดตามการส่งข้อสอบในรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระฯ-หมวดวิชา
2. จัดครูในกลุ่มสาระฯกำกับการสอบแทนครูในกลุ่มสาระฯที่ไม่มาปฏิบัติราชการ
3. กำกับการสอบหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคำสั่ง
2.5 กรรมการจัดเตรียมห้องสอบ
มีหน้าที่ ดังนี้
1. กำกับดูแลนักเรียนทำความสะอาดและจัดห้องสอบตามผังที่กำหนด
2. กำกับดูแลนักเรียนจัดเก็บห้องสอบหลังสอบเสร็จให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
นางสาวพลยา เหมทานนท์ ดูแลอาคาร 1
นางศรัณยู ทองมี
ดูแลอาคาร 2,3
นางภัทรวดี ใจจิตร
ดูแลอาคาร 2,3
นางสุนิตย์พร เลขมาศ
ดูแลอาคาร 4,5
นางลัดดาพร จันทร์ภักดี ดูแลอาคาร 5
นางดวงดาว จันทร์สุข
ดูแลอาคาร 5
นางโบตั๋น รัตนพันธ์
ดูแลอาคาร 5
นายสมพร อาตมาตร
ดูแลอาคาร 6
นางอัญชนี โลกภิบาล
ดูแลอาคาร 7
นายสุรนาท ไชยธรรม
ดูแลอาคาร 7
นายวัชรพงศ์ นุราช
2.6 กรรมการฝ่ายแสงเสียง มีหน้าที่ ดังนี้
1. สำรวจ ปรับซ่อมไฟฟ้าห้องสอบทุกห้อง
2. สำรวจลำโพงตามอาคารต่าง ๆ ให้เสียงได้ยินอย่างทั่วถึง
ประกอบด้วย
นายสถาพร แสงระวี
หัวหน้า
นายวชิระ ชินวงศ์
กรรมการ
นายดุสิทธิ์ เรืองแดง
กรรมการ

หัวหน้า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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2.7 กรรมการฝ่ายบริการเครื่องดื่ม
มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมเครื่องดื่มบริการครูที่หน้าห้องกองกลาง ( ห้อง211)
2. จัดเตรียมและเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และบริเวณจัดเลี้ยงเครื่องดื่มให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
นางมธุรส ทองกัน
หัวหน้า
นางศรัญยู ทองมี
กรรมการ
นางสุนิตย์พร เลขมาศ
กรรมการ
นางภัทรวดี ใจจิตร
กรรมการ
นางลัดดาพร จันทร์ภักดี
กรรมการ
นางอัญชนี โลกภิบาล
กรรมการ
นางธัญญา นารีเลิศ
กรรมการ
นางโบตั๋น รัตนพันธ์
กรรมการ
นางดวงดาว จันทร์สุข
กรรมการ
นางสาวพลยา เหมทานนท์
กรรมการ
นายสมพร อาตมาตร
กรรมการ
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

