คำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ
ที่ 160 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562
……………………………………………………………
ด้ว ยโรงเรี ย นกำหนดจัดสอบปลำยภำคภำคเรียนที่ 2 ประจำปี กำรศึกษำ 2562 ของนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึ กษำปี ที่ 6 ในวัน ที่ 12 - 13 กุมภำพั นธ์ 2563 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 (1) แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช 2546 เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดสอบเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ด้วย ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการสอบ ประกอบด้วย
นำยภักดี เหมทำนนท์
ว่ำที่ ร.อ. คุณำวุฒิ ศรีสุวรรณ
นำยดุสิต คงจันทร์
นำยวัชรพงศ์ นุรำช
นำยภูตินันท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ และหัวหน้ำกลุ่มวิชำ
นำยบรรดร สุรำรำช
นำงสำรภี ธรรมประโชติ
นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์
นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่
นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอบ
2.1 กรรมการกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. รับถุงอุปกรณ์และข้อสอบวิชำแรกจำกกรรมกำรกองกลำง ก่อนกำรสอบ 15 นำที วิชำต่อไป
กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบจะนำข้อสอบไปส่งให้ที่ห้องสอบ
2. ตรวจนับกระดำษคำตอบและข้อสอบให้ถูกต้องตรงตำมจำนวนที่รับไป แล้วส่งให้กรรมกำร
รับ-ส่งข้อสอบ ยกเว้นวิชำสุดท้ำยให้นำส่งที่กองกลำง หอประชุมธัชมุนี
3. กำกับกำรสอบ ตำมเวลำในตำรำงสอบ ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้เข้ำสอบ ตักเตือนนักเรียน
ก่อนลงมือทำข้อสอบ และป้องกันกำรทุจริตด้วยวิธีต่ำง ๆ
4. เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบรำยงำนกรรมกำรกองกลำง หอประชุมธัชมุนี ทันที
5. ดูแลให้มีกำรทำควำมสะอำดห้องสอบและจัดโต๊ะ เก้ำอี้ ตำมผังที่นั่งเดิมทุกวัน

2
ห้อง
สอบ
ที่
1

สถาน
ที่
สอบ(เดิม)

สถานที่สอบ
เปลี่ยนเป็น

ธัชมุนี
1

คุณพ่อนับ 1

6/1 1-31 (31)

2

ธัชมุนี
2
ธัชมุนี
3
ธัชมุนี
4
ธัชมุนี
5
ธัชมุนี
6
ธัชมุนี

คุณพ่อนับ 2

6/2 1-36 (36)

331

6/3 1-36 (36)

ศิริรัตน์

6/4 1-37 (37)

528

6/5 1-38 (38)

538

6/6 1-38 (38)

727

6/7 1-36 (36)

3
4
5
6
7

ชั้น/เลขที/่
จานวน

7
8

ธัชมุนี
8

726

6/8 1-42 (42)

9

ธัชมุนี
9
ธัชมุนี
10
ธัชมุนี
11
ธัชมุนี

ประดู่แดง 1

6/9 1-42 (42)

ประดู่แดง 2

6/10 1-42 (42)

เกษตร 1

6/11 1-41 (41)

527

6/12 1-40 (40)

10
11
12

12

ห้องกองกลาง ตามคาสั่ง ห้องทะเบียนวัดผล เปลี่ยนเป็น ห้อง 211

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ปลาย

กรรมการกากับ
การสอบ ม.ปลาย

วันที่ 12 ก.พ.63

วันที่ 13 ก.พ.63

ครูซัลวำณีย์
T.Maria Miller
ครูปำริดำ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูนิรชร
ครูสริยำ
T.David
ครูไพฑูรย์
ครูกำญจนำ แสงฉำย
ครูอัญชนำ
ครูวัชรินทร์
ครูประทีป
ครูบุญพำ
ครูพลอยพรรณ
T.Felix
ครูผกำกรอง
ครูดำรำทิพย์
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูพีรพล
ครูเสำวลักษณ์
ครูชฎำกำญจน์
ครูพัชรำภรณ์
ครูชญำน์ณัณท์
ครูธนำวิทย์
T.Annest
ครูสุมำลี

ครูซัลวำณีย์
T.Maria Miller
ครูปำริดำ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูนิรชร
ครูสริยำ
T.David
ครูไพฑูรย์
ครูกำญจนำ แสงฉำย
ครูอัญชนำ
ครูวัชรินทร์
ครูประทีป
ครูบุญพำ
ครูพลอยพรรณ
T.Felix
ครูผกำกรอง
ครูดำรำทิพย์
ครูณัฏฐ์ธัญศำ
ครูพีรพล
ครูเสำวลักษณ์
ครูชฎำกำญจน์
ครูพัชรำภรณ์
ครูชญำน์ณัณท์
ครูธนำวิทย์
T.Annest
ครูสุมำลี

ครูวิว

ครูวิว

ครูอภิรักษ์

ครูอภิรักษ์
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2.2 กรรมการกองกลาง
2.2.1 กรรมกำรรับข้อสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจำกครูประจำวิชำหรือหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/หมวดวิชำ ตำมตำรำงรับข้อสอบ
ที่ห้องทะเบียนวัดผล
- เซ็นชื่อรับข้อสอบให้ถูกต้องเป็นหลักฐำน
- จัดเก็บข้อสอบเข้ำตู้ข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
11 กุมภำพันธ์ 2563
08.30 - 11.30 น. นำงสำรภี ธรรมประโชติ, นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์, นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่
12.20 - 15.00 น. นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี
2.2.2 กรรมกำรประจำกองกลำง มีหน้ำทีด่ ังนี้
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
1. นำงสำรภี ธรรมประโชติ
2. น.ส.นงค์เยำว์ สินลี่
3. นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์
2.2.3 กรรมกำรประจำห้องพยำบำล
นำงสำวศิริลักษณ์ เกื้อสกุล
2.2.4 กรรมกำรเดินข้อสอบ
นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี

12- 13 กุมภาพันธ์ 2563
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2.3 กรรมการ Copy และจัดทาข้อสอบ
มีหน้ำที่ Copy ข้อสอบของกลุ่มสำระฯ และหมวดวิชำต่ำง ๆ ตำมเวลำที่กำหนด
ได้แก่ นำยเริงสันต์ ยุทธชัย
ตาราง Copy ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2562
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์

วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย

สังคมศึกษำ

มีหน้ำที่ ดูแลกำร Copy ข้อสอบและจัดทำข้อสอบ
ได้แก่ ครูประจำวิชำและ/หรือตัวแทนจำกกลุ่มสำระฯ
ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 28 มกรำคม 2563
(นำยภักดี เหมทำนนท์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ

