คำสั่งโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ที่ 490/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
……………………………………………………………
ด้ว ยโรงเรียนกำหนดจั ดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 39 วรรค 1 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2546 เพื่ อให้ การดำเนิ น งานจั ดสอบเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์ ด้ ว ย ความเรี ย บร้ อ ย ถู ก ต้ อ ง ยุ ติ ธ รรม จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสอบ ประกอบด้วย
นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ว่าที่ ร.อ.คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ
นายดุสิต คงจันทร์
นายสุทิน อยู่สบาย
นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มวิชา
นายบรรดร สุราราช
นางสารภี ธรรมประโชติ
นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์
นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี
นายคณิศ ถิรารางค์กูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ
2.1 กรรมการกำกับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำกับการสอบ ตามเวลาในตารางสอบ ตักเตือนนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสอบ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ
2. เมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ต้องรีบรายงานกรรมการกองกลางทันที

2
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

1

512
(40)
513
(40)
514
(40)
515
(40)
516
(40)
523
(40)
524
(40)
525
(40)
526
(40)
527
(40)
528
(40)
531
(41)
532
(40)
533
(40)
534
(40)
535
(40)
536
(35)
537
(35)

1/1 1–20 (20)
2/1 1- 20(20)
1/1 21- 40(20)
3/1 21-40(20)
1/2 1- 20(20)
2/2 1- 20(20)
1/2 21- 40(20)
3/2 21- 40(20)
1/3 1- 20(20)
2/3 1- 20(20)
1/3 21- 40(20)
3/3 21-40(20)
1/4 1- 20(20)
2/4 1- 20(20)
1/4 21- 40(20)
3/4 21-40(20)
1/5 1- 20(20)
2/5 1- 20(20)
1/5 21- 40(20)
3/5 21- 40(20)
1/6 1- 20(20)
2/6 1- 20(20)
1/6 21- 40(20)
3/6 21- 41(21)
2/1 21- 40(20)
3/1 1-20(20)
2/2 21- 40(20)
3/2 1-20(20)
2/3 21- 40(20)
3/3 1-20(20)
2/4 21- 40(20)
3/4 1-20(20)
2/5 21- 40(20)
3/5 1 - 20(20)
2/6 21- 40(20)
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 19 ก.ค. 65

วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ 21 ก.ค. 65

วันที่ 22 ก.ค. 65

ครูพวงผกา
ครูมัณฑนา
ครูรุ่งโรจน์
T.Gregory
ครูรักชนก
ครูเวียงนา
ครูเกศินี
ครูณิชากร
ครูจุฑาลักษณ์
ครูสุนีย์
ครูวิทวัชญ์
ครูกันต์ชนก
ครูวชิระ
ครูสุนทรี
T.Ridda
ครูจิราภรณ์ ชู.
ครูขวัญชนก สี.
ครูกวี
ครูศศิวิมล
ครูอภิรักษ์
ครูนิตยา
ครูไกรสิทธิ์
ครูธวัช
ครูจันทรสุดา
T.Rebecca
ครูนภัทร
ครูกชมนพรรณ
ครูศศินี
ครูอรพรรณ
ครูสถาพร
ครูโสภิตา
ครูวรรณภา กุม.
ครูกอบกุล
ครูจารึก
ครูสุดา
ครูจุฑาทิพย์

ครูพวงผกา
ครูมัณฑนา
ครูรุ่งโรจน์
T.Gregory
ครูรักชนก
ครูเวียงนา
ครูเกศินี
ครูณิชากร
ครูจุฑาลักษณ์
ครูสุนีย์
ครูวิทวัชญ์
ครูกันต์ชนก
ครูวชิระ
ครูสุนทรี
T.Ridda
ครูจิราภรณ์ ชู.
ครูขวัญชนก สี.
ครูกวี
ครูศศิวิมล
ครูอภิรักษ์
ครูนิตยา
ครูไกรสิทธิ์
ครูธวัช
ครูจันทรสุดา
T.Rebecca
ครูนภัทร
ครูกชมนพรรณ
ครูศศินี
ครูอรพรรณ
ครูสถาพร
ครูโสภิตา
ครูวรรณภา กุม.
ครูกอบกุล
ครูจารึก
ครูสุดา
ครูจุฑาทิพย์

ครูพวงผกา
ครูมัณฑนา
ครูรุ่งโรจน์
T.Gregory
ครูรักชนก
ครูเวียงนา
ครูเกศินี
ครูณิชากร
ครูจุฑาลักษณ์
ครูสุนีย์
ครูวิทวัชญ์
ครูกันต์ชนก
ครูวชิระ
ครูสุนทรี
T.Ridda
ครูจิราภรณ์ ชู.
ครูขวัญชนก สี.
ครูกวี
ครูศศิวิมล
ครูอภิรักษ์
ครูนิตยา
ครูไกรสิทธิ์
ครูธวัช
ครูจันทรสุดา
T.Rebecca
ครูนภัทร
ครูกชมนพรรณ
ครูศศินี
ครูอรพรรณ
ครูสถาพร
ครูโสภิตา
ครูวรรณภา กุม.
ครูกอบกุล
ครูจารึก
ครูสุดา
ครูจุฑาทิพย์

-

3
ห้อง
สอบ
ที่

สถาน
ที่
สอบ

19

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

20
21
22
23
24
25
26

745
(29)

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

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 19 ก.ค. 65

วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ 21 ก.ค. 65

วันที่ 22 ก.ค. 65

ครูธนกร
ครูสศิธร
ครูพชั รินทริ์
ครูวรัญญา
ครูผิน
ครูพรรณพิศ
ครูวนิดา
ครูวัชรพงศ์
ครูนัฐฐาภรณ์
T.Joe Mary
ครูกาญจนา เส็น.
ครูจรินทร
T.Garrett
ครูศิริวรรณ

ครูธนกร
ครูสศิธร
ครูพชั รินทริ์
ครูวรัญญา
ครูผิน
ครูพรรณพิศ
ครูวนิดา
ครูวัชรพงศ์
ครูนัฐฐาภรณ์
T.Joe Mary
ครูกาญจนา เส็น.
ครูจรินทร
T.Garrett
ครูศิริวรรณ

ครูธนกร
ครูสศิธร
ครูพชั รินทริ์
ครูวรัญญา
ครูผิน
ครูพรรณพิศ
ครูวนิดา
ครูวัชรพงศ์
ครูนัฐฐาภรณ์
T.Joe Mary
ครูกาญจนา เส็น.
ครูจรินทร
T.Garrett
ครูศิริวรรณ

-

T.Joshua
ครูปิยะพัสญ์

T.Joshua
ครูปิยะพัสญ์

T.Joshua
ครูปิยะพัสญ์

-

ครูกุลณพฤกษ์
ครูพิชญ์สินี

ครูกุลณพฤกษ์
ครูพิชญ์สินี

ครูกุลณพฤกษ์
ครูพิชญ์สินี

-

ครูจิราพร ปู.
ครูนฐกร

ครูจิราพร ปู.
ครูนฐกร

ครูจิราพร ปู.
ครูนฐกร

-

-

3/12 21–29 (9)

27

746
(30)

28

747
(29)

1/13 21-30 (10)
2/13 21-30 (10)
3/13 21-30 (10)
1/14 21–30(10)
2/14 21-30 (10)
3/14 21–29(9)

4
ห้อง
สอบ
ที่
29

สถาน
ที่
สอบ
641
(40)

1/7 1 – 20 (20)
3/7 1 – 20 (20)

30

642
(40)
643
(40)

1/9 1 – 20 (20)
2/7 1 – 20 (20)
1/10 1 – 20 (20)
2/8 1 – 20 (10)

Mrs. Suratchada Naosuwan
Mr. Marvin Leones
Ms. Awika Kumlungkua
Mr. Philip Adrian Tudayan

32

644
(40)

2/9 1 – 20 (20)
3/9 1 – 20 (20)

Ms. Wachirada Roikittikul
Mr. Marco Gonzalez

33

645
(40)

2/10 1 – 20 (20)
3/10 1 – 20 (20)

Ms. Kanyaparin Chernthong
Mr. Christopher Sheldon

34

646
(30)

Ms. Saowaluk Baimiden
Mr. Jan Helander

35

631
(40)

1/8
2/8
3/8
1/8
3/8

36

634
(30)

37

635
(30)

38

636
(29)

31

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

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

กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ต้น
วันที่ 19 - 21 ก.ค. 65
Ms. Kwanchanok Kumsuwan
Ms. Nopparat Patsadusarn
Ms. Nicola French

Ms. Suwimon Oonthong
Mr. Weeraphat Boirerakthanakul
Ms. Julie Caoile
Ms. Warunee Suwannarat
Mr. Gerome Orteza
Mrs. Bunrat Hatthi
Mr. Asad Sajjad
Ms. Arunee Lertnakorn
Mr. Kyle Wood

5
ห้อง
สอบ
ที่
1

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

สถาน
ที่
สอบ

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

แก้ไขคำสั่งสอบกลำงภำค ห้ องที่ 5, 6, 11, 13, 22

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 19 ก.ค. 65

วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ 21 ก.ค. 65

วันที่ 22 ก.ค. 65

511
(คุณพ่อนับ)
(36)

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

ครูว.อิสรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครูว.อิสรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครูว.อิสรา
ครูจันทร์ทิพย์

ครูว.อิสรา
ครูจันทร์ทิพย์

512
(40)
513
(30)
514
(30)
515
(35)
516
(35)

5/9 1 - 20 (20)
6/9 1 -20 (20)
4/2 1-15 (15)
5/2 1-15 (15)
4/2 16-30 (15)
5/2 16 - 30 (15)
4/3 1-20 (20)
5/3 1-15 (15)
4/3 21 -30 (10)
5/3 16 -27 (12)
6/3 15 – 28(13)
4/4 1-20 (20)
5/4 1-20 (20)
4/4 21-40 (20)
5/4 21-40 (20)
4/5 1-20 (20)
5/5 1-20 (20)
4/5 21-40 (20)
5/5 21-40 (20)
4/6 1- 20 (20)
6/13 14-23 (10)
4/6 21-40 (20)
6/1 1 - 15 (15)
4/7 1-20 (20)
5/7 1-15 (15)
5/9 21- 39 (19)
6/9 21 -39 (19)
4/8 1-20 (20)
6/1 16 -30(15)
4/8 21-40(20)
6/5 21 -39 (19)
4/9 1-20 (20)
6/13 1–13(13)

ครูวรรณา วงศ์.
ครูประสิทธิพร
ครูผกากรอง
T.Jaytell
ครูณภาภัช
ครูชนัตว์
ครูนิภารัตน์

ครูวรรณา วงศ์.
ครูประสิทธิพร
ครูผกากรอง
T.Jaytell
ครูณภาภัช
ครูชนัตว์
ครูนิภารัตน์

ครูวรรณา วงศ์.
ครูประสิทธิพร
ครูผกากรอง
T.Jaytell
ครูณภาภัช
ครูชนัตว์
ครูนิภารัตน์

ครูวรรณา วงศ์.
ครูประสิทธิพร
ครูผกากรอง
T.Jaytell
ครูณภาภัช
ครูชนัตว์
ครูนิภารัตน์

523
(40)
524
(40)
525
(40)
526
(40)
527
(30)
528
(35)
531
(35)
532
(38)
533
(35)
534
(39)
535
(33)

T.Felix,T.Jonathan T.Felix,T.Jonathan T.Felix,T.Jonathan T.Felix,T.Jonathan

T.Samten
ครูธิยาภรณ์
T.Sangay
ครูจตุพร
ครูปาริดา
T.Roselene
ครูกิตติมา

T.Samten
ครูธิยาภรณ์
T.Sangay
ครูจตุพร
ครูปาริดา
T.Roselene
ครูกิตติมา

T.Samten
ครูธิยาภรณ์
T.Sangay
ครูจตุพร
ครูปาริดา
T.Roselene
ครูกิตติมา

T.Samten
ครูธิยาภรณ์
T.Sangay
ครูจตุพร
ครูปาริดา
T.Roselene
ครูกิตติมา

ครูชวนี
ครูปาริชาต
ครูปัญญาวุฒิ
ครูจิระพร ภู่.

ครูชวนี
ครูปาริชาต
ครูปัญญาวุฒิ
ครูจิระพร ภู่.

ครูชวนี
ครูปาริชาต
ครูปัญญาวุฒิ
ครูจิระพร ภู่.

ครูชวนี
ครูปาริชาต
ครูปัญญาวุฒิ
ครูจิระพร ภู่.

ครูจันทรา
ครูเยาวธิดา
ครูวิชัย
ครูซัลวาณีย์
ครูจิรายุ

ครูจันทรา
ครูเยาวธิดา
ครูวิชัย
ครูซัลวาณีย์
ครูจิรายุ

ครูจันทรา
ครูเยาวธิดา
ครูวิชัย
ครูซัลวาณีย์
ครูจิรายุ

ครูจันทรา
ครูเยาวธิดา
ครูวิชัย
ครูซัลวาณีย์
ครูจิรายุ

T.Hunter,T.Michael T.Hunter,T.Michael T.Hunter,T.Michael T.Hunter,T.Michael

ครูศุภชัย
ครูณัฎฐ์ธญ
ั ศา
ครูสุพานี
ครูวรากร(นศ)
ครูสุนิษา
ครูธรรมรงค์
ครูโสรยา
ครูพัชราภรณ์

ครูศุภชัย
ครูณัฎฐ์ธัญศา
ครูสุพานี
ครูอนิรุต(นศ)
ครูสุนิษา
ครูธรรมรงค์
ครูโสรยา
ครูพัชราภรณ์

ครูศุภชัย
ครูณัฎฐ์ธญ
ั ศา
ครูสุพานี
ครูศิริกมล(นศ)
ครูสุนิษา
ครูธรรมรงค์
ครูโสรยา
ครูพัชราภรณ์

ครูศุภชัย
ครูณัฎฐ์ธัญศา
ครูสุพานี
ครูธรรมพร(นศ)
ครูสุนิษา
ครูธรรมรงค์
ครูโสรยา
ครูพัชราภรณ์

6
ห้อง
สอบ
ที่
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

สถาน
ที่
สอบ
536
(35)
537
(35)
538
(35)

321
(35)
322
(25)
323
(35)
331
(30)
332
(35)
333
(36)
232
(40)
234
(39)
123
(30)
131
(30)
132
(40)
133
(36)
422
(23)
432
(23)

ชั้น/เลขที่/
จำนวน

4/9 21-40 (20)
5/14 16–30(15)
4/10 1-20 (20)
6/14 16–30(15)
4/10 21-40 (20)
6/2 1 - 15 (15)
4/11 1-20 (20)
6/2 16 - 30 (15)
4/11 21-30 (10)
6/3 1 - 15 (15)
4/12 1 - 20 (20)
5/13 1-15 (15)
4/12 21 -30 (10)
6/4 1-20 (20)
4/13 1 - 16 (16)
6/4 21 - 39 (19)
4/13 17 -32 (16)
6/5 1 -20 (20)
5/6 1- 20 (20)
6/6 1 -20 (20)
5/6 21- 39 (19)
6/6 21 -40 (20)
4/14 1 -15 (15)
6/7 1 -15 (15)
4/14 16 -30 (15)
6/7 16 -30 (15)
5/8 1- 20 (20)
6/8 1 -20 (20)
5/8 21 -40 (20)
6/8 21 - 36 (16)
4/1 21-30 (10)
5/1 16 -28 (13)
4/7 21-30 (10)
5/7 16 -28 (13)

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 19 ก.ค. 65

วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ 21 ก.ค. 65

วันที่ 22 ก.ค. 65

ครูบัณฑิต
ครูกมลนัทธ์
ครูกนกวรรณ
ครูอรรถพล
ครูพีรพล
ครูภารตี
ครูวรรณภา ผล.
ครูกวินนา
ครูสไบทิพย์

ครูบัณฑิต
ครูกมลนัทธ์
ครูกนกวรรณ
ครูอรรถพล
ครูพีรพล
ครูภารตี
ครูวรรณภา ผล.
ครูกวินนา
ครูสไบทิพย์

ครูบัณฑิต
ครูกมลนัทธ์
ครูกนกวรรณ
ครูอรรถพล
ครูพีรพล
ครูภารตี
ครูวรรณภา ผล.
ครูกวินนา
ครูสไบทิพย์

ครูบัณฑิต
ครูกมลนัทธ์
ครูกนกวรรณ
ครูอรรถพล
ครูพีรพล
ครูภารตี
ครูวรรณภา ผล.
ครูกวินนา
ครูสไบทิพย์

ครูไพทูรย์,T.Thomas ครูไพทูรย์,T.Thomas ครูไพทูรย์,T.Thomas ครูไพทูรย์,T.Thomas

ครูพลอยรัฐ
ครูรัตติกาล
T.Ou Xiaohui
ครูสริยา
ครูรักษ์ชล
ครูเลอพงศ์
ครูเอกตวัน
ครูวัชรินทร์
ครูพสิษฐ์
ครูบญ
ุ พา
ครูธีรนุช
ครูธนัยน์
ครูกนกกุล
T.Annest
ครูอรุณี
ครูอัญชนา
ครูพิชาภพ
ครูชญาน์ณัณท์
ครูภัทรสุดา
ครูพลอยพรรณ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูขวัญชนก บริ.
T.CJ Joseph
ครูตรีชฎา

ครูพลอยรัฐ
ครูรัตติกาล
T.Ou Xiaohui
ครูสริยา
ครูรักษ์ชล
ครูเลอพงศ์
ครูเอกตวัน
ครูวัชรินทร์
ครูพสิษฐ์
ครูบุญพา
ครูธีรนุช
ครูธนัยน์
ครูกนกกุล
T.Annest
ครูอรุณี
ครูอัญชนา
ครูพิชาภพ
ครูชญาน์ณัณท์
ครูภัทรสุดา
ครูพลอยพรรณ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูขวัญชนก บริ.
T.CJ Joseph
ครูตรีชฎา

ครูพลอยรัฐ
ครูรัตติกาล
T.Ou Xiaohui
ครูสริยา
ครูรักษ์ชล
ครูเลอพงศ์
ครูเอกตวัน
ครูวัชรินทร์
ครูพสิษฐ์
ครูบญ
ุ พา
ครูธีรนุช
ครูธนัยน์
ครูกนกกุล
T.Annest
ครูอรุณี
ครูอัญชนา
ครูพิชาภพ
ครูชญาน์ณัณท์
ครูภัทรสุดา
ครูพลอยพรรณ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูขวัญชนก บริ.
T.CJ Joseph
ครูตรีชฎา

ครูพลอยรัฐ
ครูรัตติกาล
T.Ou Xiaohui
ครูสริยา
ครูรักษ์ชล
ครูเลอพงศ์
ครูเอกตวัน
ครูวัชรินทร์
ครูพสิษฐ์
ครูบญ
ุ พา
ครูธีรนุช
ครูธนัยน์
ครูกนกกุล
T.Annest
ครูอรุณี
ครูอัญชนา
ครูพิชาภพ
ครูชญาน์ณัณท์
ครูภัทรสุดา
ครูพลอยพรรณ
ครูทัศน์ปองคุณ
ครูขวัญชนก บริ.
T.CJ Joseph
ครูตรีชฎา
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ห้อง
สอบ
ที่
35

36
37
38
39
40
41

สถาน
ที่
สอบ
721
(40)
722
(39)
723
(30)
724
(28)
725
(30)
726
(26)
727
(30)

ชั้น/เลขที่/
จำนวน
5/10 1 -20 (20)
6/10 1 -20 (20)
5/10 21 -40 (20)
6/10 21 -39(19)
5/11 1 - 15 (15)
6/11 1 -15 (15)
5/11 16-28 (13)
6/11 16 -30 (15)
5/12 1 –15 (15)
6/12 1 -15 (15)
5/12 16–28(13)
6/12 16–28(13)
5/14 1 –15 (15)
6/14 1 –15 (15)

กรรมการสำรอง

1.
2.
3.
4.

กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
กรรมการกำกับ
การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย การสอบ ม.ปลาย
วันที่ 19 ก.ค. 65

วันที่ 20 ก.ค. 65

วันที่ 21 ก.ค. 65

ครูปราโมทย์
ครูดาราทิพย์
ครูบวรเพ็ญ
ครูณกฤช
ครูวรุณ
ครูธนาวิทย์
ครูพุฒิพงศ์
ครูปริตตา
ครูภควรรณ
ครูคณิศ
ครูปดิวรัดา
ครูนริสา
ครูสาวิตรี
ครูกาญจนา ฉาย.

ครูปราโมทย์
ครูดาราทิพย์
ครูบวรเพ็ญ
ครูณกฤช
ครูวรุณ
ครูธนาวิทย์
ครูพุฒิพงศ์
ครูปริตตา
ครูภควรรณ
ครูคณิศ
ครูปดิวรัดา
ครูนริสา
ครูสาวิตรี
ครูกาญจนา ฉาย.

ครูปราโมทย์
ครูดาราทิพย์
ครูบวรเพ็ญ
ครูณกฤช
ครูวรุณ
ครูธนาวิทย์
ครูพุฒิพงศ์
ครูปริตตา
ครูภควรรณ
ครูคณิศ
ครูปดิวรัดา
ครูนริสา
ครูสาวิตรี
ครูกาญจนา ฉาย.

นางมัชฌิมา วรรณวาส
นางกัลยา สิทธิชัย
นางอรศรี สุราราช
นางสาวชฎากาญจน์ ชูโสด

วันที่ 22 ก.ค. 65

ครูปราโมทย์
ครูดาราทิพย์
ครูบวรเพ็ญ
ครูณกฤช
ครูวรุณ
ครูธนาวิทย์
ครูพุฒิพงศ์
ครูปริตตา
ครูภควรรณ
ครูคณิศ
ครูปดิวรัดา
ครูนริสา
ครูสาวิตรี
ครูกาญจนา ฉาย.
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2. กรรมกำรกองกลำง
2.2.1 กรรมการรับข้อสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
- รับข้อสอบจากครูประจำวิชาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หมวดวิชา ตามตารางรับข้อสอบ
- เซ็นชื่อรับข้อสอบให้ถูกต้องเป็นหลักฐาน
- จัดเก็บข้อสอบเข้าตู้ข้อสอบให้เรียบร้อยปลอดภัย
ประกอบด้วย
วัน / เวลา
กรรมการรับข้อสอบ
18 กรกฎาคม 2565
08.30 - 11.30 น. นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปิติกุล ศรีนวลดี, นางมัชฌิมา วรรณวาส, นางสุรัชฎา เนาว์สุวรรณ,
นางสาวโสธยา พลอยมี, นางขวัญชนก บริรักษ์ธนกุล
12.20 - 15.00 น. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์, นางสารภี ธรรมประโชติ, นางสาวนงค์เยาว์ สินลี่
นายคณิศ ถิรารางค์กูล,
2.2.2 กรรมการประจำกองกลาง
ห้อง 211 มีหน้าที่ดังนี้
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

19 – 22 กรกฎาคม 2565

กรรมการกองกลาง ประจำวัน
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 1,6 1.นางช่อแก้ว จุลนวล 2. น.ส. วราภรณ์ แสงสุวรรณ์
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 2 ม. ต้น 1. นางเบญจมาศ เขียวฤทธิ์ 2. นางอุษณีย์ ศิริสานต์
ม. ปลาย 1. นางสารภี ธรรมประโชติ 2. น.ส.นงค์เยาว์ สินลี่
ปฎิบัติหน้าที่ ข้อ 3- 5 1. นางปฏิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์ (ม.ต้น)
2.นายเตชพิสิษฐ์ ลิ่มปีติกุล ศรีนวลดี (ม.ปลาย)
ม.ต้น 1. น.ส. กรรณิการ์ เภรีวิก 2. น.ส. ญาณิศา มุสิเกตุ
ม.ปลาย 1. น.ส.เสาวลักษณ์ กั๋งเซ่ง 2. น.ส. นรีรีตน์ อิฐผล 3. น.ส. สุพตั รา พรหมฤทธิ์
ประจำกองกลาง 1. นายพหล จุลนวล 2.นางสาวจันจิรา บุญคล่อง
3. น.ส. เกศวลี หนูทอง 4.นายบาซิล ชลธาร(นศ.) 5.น.ส.อริศรา สำแดงสาร(นศ.)
6. นายปุญญพัฒน์ นวลมุสิก(นศ.) 7. นายอนิรตุ อนันทขาล (นศ.)
8. นายวรากร ศฤงคาร(นศ.) 9.น.ส.ศิรกิ มล จิตรา(นศ.) 10.น.ส.ธรรมพร ชาโนจุติ(นศ.)
11.น.ส.รินรดา เอี่ยมฐานนท์(นศ.)
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2.2.3 กรรมการประกาศและกำกับเวลาตามตารางสอบ
ม.ต้น - ม.ปลาย 1. นางสาวจุฑามาศ พันธมนัสโสภา
2.2.4 กรรมการประจำห้องพยาบาล
1. นางสาวศิริลักษณ์ เกื้อสกุล
2.2.5 กรรมการประจำกองกลาง

โครงการภาคภาษาอังกฤษ

กรรมการประจำกองกลาง โครงการภาคภาษาอังกฤษ
19 – 21 กรกฎาคม 2565
1. นางสาวธชกร เทพสังข์
2. Mr. Thomas Hodgson
3. นางณัฎฐ์ชนัตตา แมคเฟียร์สัน
4. นางสาวอัญชิสา ทองทิพย์
5. นายไกรสร สรรพนิล
6. 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, 422
331 – 333, 432
123,131-133, 232, 234
721 – 727
745 – 747
สำรอง

ม.ต้น
ม.ปลาย
นายพิพัฒน์ วิเวกรวงทอง
นายณัฐวุฒิ ดีช่วย
นายวิทวัส เยื้อยงค์
นายจัตุพร คำคง
นายวิว พันธนียะ
นายคมเดช เกมตาสา
นายภาธร คงจันทร์
นายอธิปไตย จันทร์เรือง
นายเรวัติ นวลขาว
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2.3 กรรมการ Copy และจัดทำข้อสอบ
มีหน้าที่ Copy ข้อสอบของกลุ่มสาระฯ และหมวดวิชาต่าง ๆ ตามเวลาที่กำหนด
ได้แก่ นายเริงสันต์ ยุทธชัย
ตาราง Copy ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2565
วันที่ 7 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
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
นายสุทิน อยู่สบาย
นางเนตรชนก งามขำ
ดูแลอาคาร 1
นางภัทรวดี ใจจิตร
ดูแลอาคาร 3
นางสุนิตย์พร เลขมาศ
ดูแลอาคาร 4
นางลัดดาพร จันทร์ภักดี ดูแลอาคาร 5
นางดวงดาว จันทร์สุข
ดูแลอาคาร 5
นางโบตั๋น รัตนพันธ์
ดูแลอาคาร 2
นางแสนสุข ปัจฉิมเพ็ชร
ดูแลอาคาร 6
นาสมพร อาตมาตร
ดูแลอาคาร 6
นางอัญชนี โลกภิบาล
ดูแลอาคาร 7
นายสุรนาท ไชยธรรม
ดูแลอาคาร 7
นายธวัช ไกรนุกูล
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
นางช่อแก้ว จุลนวล
หัวหน้า
นางสุนิตย์พร เลขมาศ
กรรมการ
นางภัทรวดี ใจจิตร
กรรมการ
นางลัดดาพร จันทร์ภักดี
กรรมการ
นางอัญชนี โลกภิบาล
กรรมการ
นางโบตั๋น รัตนพันธ์
กรรมการ
นางดวงดาว จันทร์สุข
กรรมการ
นางสาวพลยา เหมทานนท์
กรรมการ
นางแสนสุข ปัจฉิมเพ็ชร
กรรมการ
นางเนตรชนก งามขำ
กรรมการ
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถ เพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
(นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
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