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คำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ
ที่ 583 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564
……………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนกำหนดจัดสอบกลำงภำค ภำคเรีย นที่ 1 ประจำปีกำรศึก ษำ 2564 ของนักเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและนักเรีย นชั้น มัธยมศึ กษำตอนปลำยในวันที่ 16 - 20 สิงหำคม 2564 อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช
2546 เพื่ อให้ กำรด ำเนิ นงำนจั ดสอบเป็ นไปตำมวั ตถุ ประสงค์ ด้ ว ย ควำมเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการสอบ ประกอบด้วย
นำยภักดี เหมทำนนท์
ว่ำที่ ร.อ.คุณำวุฒิ ศรีสุวรรณ
นำยดุสิต คงจันทร์
นำยสุทิน อยู่สบำย
นำยภูตินันท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ และหัวหน้ำกลุ่มวิชำ
นำยบรรดร สุรำรำช
นำยเอกตวัน เลิศไกร
นำงสำรภี ธรรมประโชติ
นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์
นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่
นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการสอบ
2.1 กรรมการกากับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กำกับกำรสอบ ตำมเวลำในตำรำงสอบ ตักเตือนนักเรียนให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของกำรสอบ เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริตด้วยวิธีต่ำง ๆ
2. เมื่อมีปัญหำใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบรำยงำนกรรมกำรกองกลำงทันที
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ห้องสอบ
ที่

ชั้น
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ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10
ม.1/11
ม.1/12
ม.1/13
ม.1/14
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/10
ม.2/11
ม.2/12
ม.2/13
ม.2/14
ม.3/1
ม.3/2

กรรมการกากับ
วันที่ 16-20 ส.ค. 64

นำงพวงผกำ ตลึงจิตต์
นำงขวัญชนก สีคงคำ
นำงสำวจุฑำลักษณ์ เหล่ำคนค้ำ
นำงสำวฐิติมำ คงจันทร์
นำงนิตยำ วัฒนกิจ
นำยวัชรินทร์ เพชรชู
นำงสำวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ
นำงสำวสุวิมล อ้นทอง
นำงสุรัชฎำ เนำว์สุวรรณ
นำงสำวอวิกำ กำลังเกื้อ
นำงพัชรินทริ์ รัชชะ
นำงวนิดำ ดำรำกุล
นำงสำวกำญจนำ เส็นบัติ
นำงสำวพิสชำ ธีระกุล
นำงสำวมัณฑนำ รัตนบุรี
นำงสุนทรี มีนุ่น
นำงกอบกุล ภำติกะโชดก
นำงสุนีย์ พูลพิพัฒน์
นำงอรพรรณ ลักษณะอัฐ
นำยไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
นำงสำวนริสำ บุญญำธิกำร
นำงเสำวลักษณ์ ใบมิเด็น
นำงสำววชิรดำ รอยกิตติกุล
นำงสำวกัลยปริญญ์ เชิญทอง
นำงสำวผิน จิตต์ชื่น
นำยธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์
นำยนฤเบศร์ เขียวมำ
นำงสำวสศิธร ปูเต๊ะ
นำยนภัทร เฮ้งศิริ
นำงจำรึก มุขดำร์

นำงสำวเกศินี สุวรรณ
นำยวิว พันธนียะ
นำยวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์
นำยธวัช ไกรนุกูล
นำยรุ่งโรจน์ รัตนวรรณี
Mr.Ridda Padayachy
Ms.Nicola French
Mr.Jan Helander
Mr. Philip Adrian
Mr.David Patrick

Mr.Joshua James Frede
นำงกชมนพรรณ อำรยำสกุล
นำยกวี เชื้อชมสุข
นำงปดิวรัดำ ณ อุบล
นำงเวียงนำ ปำนหงษ์
Miss Rebecca Ateno Jumah
นำงสุภำ นำวำรัตน์
Mr. Christopher Sheldon
Mr. Marvin Lao Leones
Mr. Asad Sajjad
Mr. Alireza Bisadi
นำยจรินทร อุ่ยจรัส

นำงจิรำภรณ์ ชูตั้งต้น
Mr. Gregory Collier
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ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7

ห้องสอบ
ที่

ชั้น
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ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10
ม.3/11
ม.3/12
ม.3/13
ม.3/14
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6
ม.4/7
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ม.4/8
ม.4/9
ม.4/10
ม.4/11
ม.4/12
ม.4/13
ม.4/14
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3

นำงกัลยำ สิทธิชัย
นำงจุฑำทิพย์ สวนกูล
นำยสถำพร แสงระวี
นำงสำววรรณภำ กุมแก้ว
นำงวำรุณีย์ สุวรรณรัตน์

นำยอภิรักษ์ ศิรินำโพธิ์
นำงสำวพลอยพรรณ จันทร์สว่ำง
นำงสำวกันต์ชนก คงมณี
นำงณิชำกร ชูมณี
Mr. Gerome Orteza
กรรมการกากับ
วันที่ 16-20 ส.ค. 64

นำยวีรภัทร บริรักษ์ธนกุล
นำงสำวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ
นำงสำวอรุณี เลิศนำคร
นำงวรัญญำ พลคช
นำยศุภชัย คูหำพงศ์
นำงสุพิชญำ บุญพบ
นำงพรรณพิศ พลรัฐธนำสิทธิ์
นำงว.อิสรำ ชำมทอง
นำยทัศน์ปองคุณ ดำรำจร
นำงอรศรี สุรำรำช
นำงสำวชวนี ปุริโสดม
นำงสำวสุพำนี ฉิมพลี
นำงสำวจันทรำ จันทรังษี
นำยพหล จุลนวน วันที่ 16
นำงรักษ์ชล พัสดุสำรวันที่ 17-20
นำงสุภำภรณ์ บุษยำกุล
นำงกนกวรรณ แสงระวี
นำงวรรณภำ ผลอินทร์
นำยบัณฑิต พรหมณะ
นำงกนกกุล ไวยกำญจน์
นำงผกำกรอง โยธำรักษ์
นำยวิชัย ไชยจันทร์
นำงจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
นำยชนัตว์ ชำมทอง
นำงสำวธิยำภรณ์ ศรีเมือง

Miss. Julie Caoile
Mr. Aisling Keane
นำงสำวนพรัตน์ พัสดุสำร
นำยชัยยุทธ ฤทธิจักร
Mr. Jamie lan Joseph Robertson
นำยภำคภูมิ สังข์ช่วย

Mr. Felix Lawrence Francis
นำยปัญญำวุฒิ รัตนำรมย์
นำยกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวำรี
นำงณภำภัช พงษ์พ้นภัย
Mr. Hunter Therron
Mr. Kyle Th0mas(เพิ่ม)
นำงธีรนุช สังขศรี
นำงสำวโสธยำ พลอยมี
Miss Tenyeko Joy Baloyi
นำงจตุพร บุญเลี้ยง
นำยพีรพล อมรกำร
นำงมัชฌิมำ วรรณวำส
นำงสำวสุนิษำ ชูถนอม
นำงขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล
Mr. Jaytell Boy N. Ursua
Miss Sangay Wangmo
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ม.5/4
ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7

นำงอรุณี ชูขำว
นำงปำริชำต เต็มนำ
นำงปำริดำ ปริยำนุกูล
นำยพิชำภพ ศรีทองมำศ

64
65
66
67

ม.5/8
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/11

นำงสำวบวรเพ็ญ ทีวะเวช
นำงจิระพร ภู่ขำ
นำยพสิษฐ์ แสนเสนำะ
นำงสำวนำตยำ วรรณมำศ

ห้องสอบ
ที่

ชั้น

Mr. Thomas Hollanby
นำยวชิระ ชินวงศ์
นำงศิริพรรณ รัตนะรัต
นำงสำวกิตติมำ ฐิตะธรรมกุล
Miss Annest Mair Williams
Miss.Iris Sampiano (เปลี่ยน)
ว่ำที่ รต.ปรำโมทย์ สุวรรณสุข
นำยวรุณ กำฬพันธ์
นำงสำวภัทรสุดำ รักทอง
นำยพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่ำง
กรรมการกากับ
วันที่ 16-20 ส.ค. 64

68
ม.5/12 นำงสำวสำวิตรี ทองจำรัส
นำงวรรณำ วงษ์ประยูร
69
ม.5/13 นำงรัตติกำล แก้วบัณฑิตย์
นำงสำวภควรรณ พุ่มเพ็ชร
70
ม.5/14 นำยอรรถพล วัฒนศรีส่ง
นำงซัลวำณีย์ เจ๊ะมะหมัด
71
ม.6/1
นำยบุญพำ ยำนพะโยม
นำงสำวสุดำ จิตต์วิบูลย์
72
ม.6/2
นำงสำวสริยำ ทองสมัคร
Mr. Samten Namgyel
73
ม.6/3
นำยไพฑูรย์ ไทยพันธ์
นำงปริตตำ ลีละวัฒน์
74
ม.6/4
นำงสำวดำรำทิพย์ สุวรรณพะโยม นำยเลอพงศ์ แพ่งกุล
75
ม.6/5
นำยณกฤช บัวจันทร์
นำงกำญจนำ แสงฉำย
76
ม.6/6
นำงสำวเสำวลักษณ์ กั๋งเซ่ง
Mr. Carlo Bagundang
77
ม.6/7
นำงณัฏฐ์ธัญศำ ภุมรินทร์
นำยธนัยน์ ช่วยชู
78
ม.6/8
นำงอัญชนำ ณ นคร
นำงตรีชฎำ รักษ์บำงแหลม
79
ม.6/9
นำยประสิทธิพร พรหมเพชร
80
ม.6/10 นำงชญำน์ณัณท์ ฉันทวิบูลย์
Ms. Miho Yanagisawa
81
ม.6/11 นำยธนำวิทย์ ใจเด็ด
Mr. Ou Xiaohui
82
ม.6/12 นำงสำวพลอยรัฐ รัตนศรีปัญญะ
Mr. Yshewang Tobgay
83
ม.6/13 นำงพัชรำภรณ์ ชูแสง
2. กรรมการกองกลาง
2.2.1 กรรมกำรรับข้อสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจำกครูประจำวิชำหรือหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/หมวดวิชำ ตำมตำรำงรับข้อสอบ
- จัดเก็บข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย

5
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
9 – 11 สิงหำคม 2564 นำงสำรภี ธรรมประโชติ, นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์,
08.30 - 15.00 น. นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่, นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี ,นำยคณิศ ถิรำรำงค์กูล
2.2.2 กรรมกำรประจำกองกลำง มีหน้ำที่ เปิด ปิดระบบกำรสอบออนไลน์ ตำมตำรำงสอบให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
กรรมการประจากองกลาง

16 – 20 สิงหาคม 2564

กรรมกำรกองกลำง
1.นำยเอกตะวัน เลิศไกร 2.นำงสำรภี ธรรมประโชติ 3.นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์ 4.นำงช่อแก้ว จุลนวล
5. น.ส. นงค์เยำว์ สินลี่ 6.นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี 7.นำงสำวนิภำรัตน์ ดวงแก้ว
8.นำงภำรตี สตำงค์มงคล 9.นำยคณิศ ถิรำรำงค์กูล 10.นำงอุษณีย์ ศิริสำนต์ 11.นำงเบญจมำศ เขียวฤทธิ์
12. นำยพหล จุลนวล 13.นำงเยำวธิดำ คำคง 14.นำงละมัย แซ่เฮง 15.นำงสำวชฎำกำญจน์ ชูโสด 16.
นำงสำวธชกร เทพสังข์ 17. Mr. Thomas Hodgson
2.2.3 กำกับเวลำตำมตำรำงสอบ
ม.ต้น - ม.ปลำย นำยบรรดร สุรำรำช
2.3 หน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ-หัวหน้าหมวด มีหน้ำที่ ดังนี้
1. ดูแลกำรจัดทำข้อสอบและติดตำมกำรส่งข้อสอบในรำยวิชำต่ำง ๆ ของกลุ่มสำระฯ-หมวดวิชำ
2. กำกับกำรสอบหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมคำสั่ง
ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหำคม 2564
(นำยภักดี เหมทำนนท์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ

