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คำสั่งโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ
ที่ 823/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำคออนไลน์ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
……………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนกำหนดจัดสอบกลำงภำคออนไลน์ ภำคเรียนที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในวันที่ 27- 30 ธันวำคม 2564 อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรค 1 (1) แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึ กษำธิกำร
พุ ทธศั กรำช 2546 เพื่ อให้ กำรด ำเนิ นงำนจั ดสอบเป็ นไปตำมวัตถุ ประสงค์ ด้ วย ควำมเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการสอบ ประกอบด้วย
นำยณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.อ.คุณำวุฒิ ศรีสุวรรณ
รองประธำนกรรมกำร
นำยภูตินันท์ เฮ้งศิริ
กรรมกำร
นำยดุสติ คงจันทร์
กรรมกำร
นำยสุทิน อยู่สบำย
กรรมกำร
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ และหัวหน้ำกลุ่มวิชำ
กรรมกำร
นำยประทีป มุขดำร์
กรรมกำร
นำยบรรดร สุรำรำช
กรรมกำร
นำยเอกตวัน เลิศไกร
กรรมกำร
นำงสำรภี ธรรมประโชติ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์
กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นายคณิศ ถิรารางค์กูล
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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
ม.3/3

กรรมการกากับ
วันที่ 27-30 ธ.ค. 64

นำงพวงผกำ ตลึงจิตต์
นางขวัญชนก สีคงคา
นางสาวจุฑาลักษณ์ เหล่าคนค้า
นางสาวฐิติมา คงจันทร์
นางนิตยา วัฒนกิจ
นายวัชรินทร์ เพชรชู
นางสาวพิมพ์ตรี ภู่สุวรรณ
นางสาวสุวิมล อ้นทอง
นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ
นางสาวอวิกา กาลังเกื้อ
นางพัชรินทริ์ รัชชะ
นางวนิดา ดารากุล
นางสาวกาญจนา เส็นบัติ
นางสาวพิสชา ธีระกุล
นางสาวมัณฑนา รัตนบุรี
นางสุนทรี มีนนุ่
นางกอบกุล ภาติกะโชดก
นางสุนีย์ พูลพิพัฒน์
นางอรพรรณ ลักษณะอัฐ
นายไกรสิทธิ์ เกื้อกูล
นางสาวนริสา บุญญาธิการ
นางอรุณี ชูขาว
นางสาววชิรดา รอยกิตติกุล
นางสาวกัลยปริญญ์ เชิญทอง
นางสาวผิน จิตต์ชื่น
นายธรรมรงค์ ณรงค์ทิพย์
นายนฤเบศร์ เขียวมา
นางสาวสศิธร ปูเต๊ะ
นายนภัทร เฮ้งศิริ
นางจารึก มุขดาร์
นางกัลยา สิทธิชยั

นางสาวเกศินี สุวรรณ
นายวิว พันธนียะ
นายวิทวัชญ์ วัฒนประพันธ์
นายธวัช ไกรนุกูล
นายรุ่งโรจน์ รัตนวรรณี
Mr.Ridda Padayachy
Ms.Nicola French
Mr.Jan Helander
Mr.David Patrick
Mr. Philip Adrian
Mr.Joshua James Frede
นางกชมนพรรณ อารยาสกุล
นายกวี เชื้อชมสุข
นางปดิวรัดา ณ อุบล
นางเวียงนา ปานหงษ์
Miss Rebecca Ateno Jumah
นางสุภา นาวารัตน์
Mr. Christopher Sheldon
Mr. Marvin Lao Leones
Mr. Asad Sajjad
Mr. Alireza Bisadi
Mr.Garrett Evan Stephenson
นายจรินทร อุย่ จรัส
นางจิราภรณ์ ชูตั้งต้น
Mr. Gregory Collier
นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์

3
ห้องสอบ
ที่

ชั้น

กรรมการกากับ
วันที่ 27-30 ธ.ค. 64

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
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

50
51
52
53
54
55
56
57
59
59

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

นางจุฑาทิพย์ สวนกูล
นายสถาพร แสงระวี
นางสาววรรณภา กุมแก้ว
นางวารุณีย์ สุวรรณรัตน์
นายวีรภัทร บริรักษ์ธนกุล
นางสาวขวัญชนก คุ้มสุวรรณ
นางสาวอรุณี เลิศนาคร
นางวรัญญา พลคช
นางสาวศศินี บดินทร
นางสุพิชญา บุญพบ
นางพรรณพิศ พลรัฐธนาสิทธิ์
นางว.อิสรา ชามทอง
นายทัศน์ปองคุณ ดาราจร
นางอรศรี สุราราช
นางสาวชวนี ปุริโสดม
นางสาวสุพานี ฉิมพลี
นางสาวจันทรา จันทรังษี
นายวรากร ศฤงคาร(นศ)(วันที2่ 7)
นางรักษ์ชล พัสดุสาร(วันที2่ 8-30)
นางสุภาภรณ์ บุษยากุล
นางกนกวรรณ แสงระวี
นางวรรณภา ผลอินทร์
นายบัณฑิต พรหมณะ
นางกนกกุล ไวยกาญจน์
นางผกากรอง โยธารักษ์
นายวิชัย ไชยจันทร์
นางจันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์
นายชนัตว์ ชามทอง
นางสาวธิยาภรณ์ ศรีเมือง

60

ม.5/4

นำยเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี

ห้องสอบ
ที่

ชั้น

61
62
63

ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7

นางสาวพลอยพรรณ จันทร์สว่าง
นางสาวกันต์ชนก คงมณี
นางณิชากร ชูมณี
Mr. Gerome Orteza
Miss. Julie Caoile
Mr. Aisling Keane
นางสาวนพรัตน์ พัสดุสาร
นายชัยยุทธ ฤทธิจักร
นายศุภชัย คูหาพงศ์
Mr. Felix Lawrence Francis
นายปัญญาวุฒิ รัตนารมย์
นายกุลณพฤกษ์ ตั้งพิริยะวารี
นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย
Mr. Hunter Therron
Mr. Michael Ogoy
นางธีรนุช สังขศรี
นางสาวโสธยา พลอยมี
Miss Roselene Yombat
นางจตุพร บุญเลี้ยง
นายพีรพล อมรการ
นางมัชฌิมา วรรณวาส
นางสาวสุนิษา ชูถนอม
นางขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล
Mr. Jaytell Boy N. Ursua
Miss Sangay Wangmo
Mr. Thomas Hollanby
นายวชิระ ชินวงศ์

กรรมการกากับ
วันที่ 27-30 ธ.ค. 64

นางปาริชาต เต็มนา
นางปาริดา ปริยานุกลู
นายพิชาภพ ศรีทองมาศ

นางศิริพรรณ รัตนะรัต
นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล
Miss Annest Mair Williams

4
64
65
66
67

ม.5/8
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/11

นางสาวบวรเพ็ญ ทีวะเวช
นางจิระพร ภู่ขา
นายพสิษฐ์ แสนเสนาะ
นางสาวนาตยา วรรณมาศ

Miss.Iris Sampiano
ว่าที่ รต.ปราโมทย์ สุวรรณสุข
นายวรุณ กาฬพันธ์
นางสาวภัทรสุดา รักทอง
นำยอนิรุต อนันทขำล(นศ)(วันที่27)
นายพุฒิพงศ์ ทุ่งสว่าง(วันที่28-30)
นางสาวกมลนัทธ์ ภูริวัฒน์
นางวรรณา วงษ์ประยูร
นางสาวภควรรณ พุ่มเพ็ชร

68
ม.5/12 นางสาวสาวิตรี ทองจารัส
69
ม.5/13 นางรัตติกาล แก้วบัณฑิตย์
70
ม.5/14 นายอรรถพล วัฒนศรีส่ง
71
ม.6/1
นางซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด
72
ม.6/2
นายบุญพา ยานพะโยม
นางสาวสุดา จิตต์วิบูลย์
73
ม.6/3
นางสาวสริยา ทองสมัคร
Mr. Samten Namgyel
74
ม.6/4
นายไพฑูรย์ ไทยพันธ์
นางปริตตา ลีละวัฒน์
75
ม.6/5
นางสาวดาราทิพย์ สุวรรณพะโยม นายเลอพงศ์ แพ่งกุล
76
ม.6/6
นายณกฤช บัวจันทร์
นางกาญจนา แสงฉาย
77
ม.6/7
นางสาวเสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง
Mr. Carlo Jerwin Bagundang
78
ม.6/8
นางณัฏฐ์ธัญศา ภุมรินทร์
นายธนัยน์ ช่วยชู
79
ม.6/9
นางอัญชนา ณ นคร
นางตรีชฎา รักษ์บางแหลม
80
ม.6/10 นางชญาน์ณัณท์ ฉันทวิบูลย์
นายประสิทธิพร พรหมเพชร
81
ม.6/11 นายธนาวิทย์ ใจเด็ด
Ms. Miho Yanagisawa
82
ม.6/12 นางสาวพลอยรัฐ รัตนศรีปญ
ั ญะ
Mr. Ou Xiaohui
83
ม.6/13 นางพัชราภรณ์ ชูแสง
Mr. Yshewang Tobgay
2.2 กรรมการกองกลาง
2.2.1 กรรมกำรรับข้อสอบ มีหน้ำที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจำกครูประจำวิชำหรือหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/หมวดวิชำ ตำมตำรำงรับข้อสอบ
- จัดเก็บข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
21 -23 ธันวาคม 2564 ม.ต้น นำงสำรภี ธรรมประโชติ (sarapee@benjama.ac.th)
ม.ปลาย นำงสำวนงค์เยำว์ สินลี่ (nongyao@benjama.ac.th)
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2.2.2 กรรมกำรประจำกองกลำง มีหน้ำที่ เปิด ปิดระบบกำรสอบออนไลน์ ตำมตำรำงสอบให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
กรรมการประจากองกลาง
วันที่ 27-30 ธ.ค. 64
กรรมกำรกองกลำง
1.นำยเอกตะวัน เลิศไกร 2.นำงสำรภี ธรรมประโชติ 3.นำงปฏิมำ สุพงษ์วิบูลพันธ์ 4.นำงช่อแก้ว จุลนวล
5. น.ส. นงค์เยำว์ สินลี่ 6.นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ 7.นางอุษณีย์ ศิรศิ านต์ 8.นางสาวนิภารัตน์ ดวงแก้ว
9.นางภารตี สตางค์มงคล 10.นายคณิศ ถิรารางค์กูล 11.นางเยาวธิดา คาคง
12. นำงจิรำยุ สุวรรณำ 13. นำงสำวรัชนก บรรจงพำศ 14.นำงสำวสไบทิพย์ เพชรพันธ์15. นำยพหล จุลนวล
16. นำยศรัณยู ทิพย์อักษร(นศ) 17. นำยอิทธกร เกลี้ยงเกิด(นศ) 18. นำงสำวธชกร เทพสังข์
19. นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด 20.Mr.Thomas Hodgson 21.นำยวรำกร ศฤงคำร 22.นำยอนิรตุ อนันทขำล
23.นำยวงศกร วุฒิมำนพ 24.นำงสำวชนัญชิดำ ลือแล้ว 25.นำยอภิสิทธิ์ เพ็ชรศรี 26.นำงสำวสุภำวดี จันทร์แก้ว
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 20 ธันวำคม 2564

(นำยณัฐวุฒิ รัตนอรุณ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ

