คำสั่งศูนย์เครือข่ำยกำรสอบโรงเรียนสตรีวิทยำ
ที่ 22/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(Local Assessment System : LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
----------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนดให้โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กลุ่ม 2 จานวน 14 โรงเรียน เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้
และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย
1.1 นางเบญญาภา
คงรอด
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานกรรมการ
1.2 นายพิชยนันท์
สารพานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
กรรมการ
1.3 นายสุพจน์
อภิศักดิ์มนตรี ผู้อานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรรมการ
1.4 นางตรีสุคนธ์
จิตต์สงวน
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมการ
1.5 นายณรงค์
คงสมปราชญ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
กรรมการ
1.6 นายชลอ
เขียวฉลัว
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
กรรมการ
1.7 นายไชยา
กัญญาพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรรมการ
1.8 นายชาญณรงค์
แก้วเล็ก
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
กรรมการ
1.9 นายสมทบ
โตสุรัตน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส
กรรมการ
1.10 นายสกุล
ทองเอียด
ผู้อานวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กรรมการ
1.11 นายณรงค์
คาภู
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรรมการ
1.12 นายณัฐกิจ
บัวขม
ผู้อานวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
กรรมการ
1.13 นายจรัสฤทธิ์
กลิ่นสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
กรรมการ
1.14 นายมนัส
ปิ่นนิกร
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กรรมการ
1.15 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
1.16 นางสาวสัจจา
วงศ์เบี้ยสัจจ์ หัวหน้างานวัดผลโรงเรียนสตรีวทิ ยา
กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. กาหนดแนวทางการดาเนินการ วางแผนการปฏิบัติงานให้คาแนะนา กากับดูแล เร่งรัดติดตาม ประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS)
2. แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ตรวจเยี่ยมสนามสอบภายในศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา ตลอดจน
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เครือข่ายตามความจาเป็นและเห็นสมควร
2. คณะกรรมกำรประจำศูนย์เครือข่ำย
2.1 นางเบญญาภา คงรอด
2.2 นายพินิจ
เพ็ชรดารา
2.3 นายจารัส
กลิ่นหอม
2.4 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
2.5 นางจิมารัตน์
ปุญญปัญญา
2.6 นางบุษบา
แสนล้า

ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานทะเบียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.7 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.8 นางบุญศรี
พิมพ์สุวรรณ
หัวหน้างานการเงิน
กรรมการ
2.9 นางปัทมา
เสาวรส
หัวหน้างานพยาบาล
กรรมการ
2.10 นายวีรกิตติ์
ดิษฎาวีระวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.11 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.12 นายนิยม
โหรชัยยะ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
2.13 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
หัวหน้างานวัดผล
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. ประสานการดาเนินการสอบระหว่างโรงเรียนที่เป็นสนามสอบและศูนย์เครือข่ายการสอบ
2. ประชุมชี้แจงกรรมการกากับการสอบ รวมทั้งดาเนินการสอบตามวัน เวลา ที่กาหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
การจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่ง ข้อสอบของศูนย์เครือข่ำย
3.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสัจจา
วงศ์เบี้ยสัจจ์
หัวหน้างานวัดผล
รองประธานกรรมการ
3.3 นายนิยม
โหรชัยยะ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
3.4 นางบุษบา
แสนล้า
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
3.5 นายวีรกิตติ์
ดิษฎาวีระวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากโรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 – 11.30 น. และส่งต่อให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการสอบตามกาหนดเวลา
และนาส่งมอบต่อให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. รับกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบของศูนย์เครือข่ายการสอบและส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบของศูนย์เครือข่ำย
4.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวสัจจา
วงศ์เบี้ยสัจจ์
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
4.4 นางสาวรุ่งฟ้า
สุขใส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบ จากโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
และเก็บรักษาไว้ในที่ทปี่ ลอดภัย และส่งมอบให้สนามสอบของศูนย์ตามเวลาที่กาหนด
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5. คณะกรรมกำรสนำมสอบ

5.1 คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา
นางเบญญาภา

คงรอด หัวหน้าสนามสอบ

คณะกรรมกำรกองกลำง 1
(ม.2 ห้องสอบที่ 1-16= 16 สถานที่กองกลาง : ห้องศูนย์สังคม อาคาร 7 เบญจภัทรดิเรก ชั้น 3)
1. นางณัฐสรวง
ภู่สกุล
2. นางอรทัย
งามสม
3. นายพัชรพล
ปัญญาเร็ว

เจ้าหน้าที่ยกข้อสอบ 1. นายศรีสยาม บุญอินทร์

2. นายชูเกียรติ สุกใส

คณะกรรมกำรกองกลำง 2
(ม.5 กอง 1 ห้องสอบที่ 1-8= 8 สถานที่กองกลาง : ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 7 เบญจภัทรดิเรก ชั้น 5)
1. นายไพรัตน์
ฮงทอง
2. นางสาวเบญจมาศ
ศรอาพล
3. นายโฆษิต
มั่นคงหัตถ์

เจ้าหน้าที่ยกข้อสอบ นายวิชาญ ทัศนัย
คณะกรรมกำรกองกลำง 3 (4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
(ม.5 กอง 2 ห้องสอบที่ 9-15=7 สถานที่กองกลาง : ศูนย์วิชาการ อาคาร 6 เก้าทศวรรษ)
1. นางสาวจุไรรัตน์
ชื่นสุรัตน์
2. นายสุปญ
ั ญา
ยังศิริ
3. นางสาวรพีพร
ภู่ภูษิต

เจ้าหน้าที่ยกข้อสอบ นายบัญชา ทองย้อย
คณะกรรมกำรกองกลำง 3 (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
(ม.5 กอง 2 ห้องสอบที่ 9-15=7 สถานที่กองกลาง : ศูนย์วิชาการ อาคาร 6 เก้าทศวรรษ)
1. นางเพ็ญนภา
พรมสุริยวงศ์
2. นายพงศ์วิทย์
เสาวรส
3. นางกัลยรัตน์
ขุนประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ยกข้อสอบ นายวัชระ โพธิ์เหลือง
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นางสาวสัจจา
วงศ์เบี้ยสัจจ์
ประธานกรรมการ
2.2 นายวีรกิตติ์
ดิษฎาวีระวัฒน์
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นายวรวิทย์
เกียรติวีระศักดิ์
3.2 นักการภารโรงทุกท่าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

4

มีหน้ำที่
1.
2.
3.
4.

เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย

4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ คุมสอบโรงเรียนสตรีวิทยำ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
7301
นางกนิษฐา
สุภักดี
นางสาวปริยากร
เป้ากลาง
นางลภัสรดา
ศิริเขตรกิจ
02
7302
นางสาวพนารัตน์
แซ่โล้ว
นางสาววัชรีภรณ์
มาละวรรณโณ
นายธิติพนธ์
เนาวพันธ์
03
7303
นายยุทธนา
แซ่พั่ว
นางสาวไข่มุก
เลื่องสุนทร
นายณฐพล
หาญตะล่อม
04
7304
นางสาวปนัดดา
ศรีมุล
นางสาวกัลยา
ปรารมย์
นางสาวพฤฒยา
เลิศมานพ
05
7305
นางสาวรุจิภา
สายสุข
นางสาวชวนชม
ใบม่วง
นางสาวเจษฎาภรณ์
โนนกอง
06
7306
นางสาวฐิติภทั ร
ทองมา
นางกัลยา
วัฒนสารวิชช์
นายวุฒิสรรค์
เอี่ยมสะอาด
07
7307
นางสาวสมสมัย
อิสระวัฒน์
นางสาวสมใจ
เสถียรธรรมวิทย์
นางสาวกรกนก
เภสัชชา
08
7409
นางจริยา
ธรรมบรรหาร
นางนวรัตน์
กล้ายประยงค์
นายธนกฤต
ทรัพย์สิน
09
7407
นางสาววิไลพันธุ์
ธนัทนะรากุล
นายสุประพล
ใยภักดี
นางสาวเบญจรัตน์
เอี่ยมสะอาด
10
7406
นางสาวปฐมาพร
ปั่นสันเทียะ
นางสาวสุพัตรา
ชัยมณี
นายอธินนั ท์
เพียรดี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
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ห้องสอบที่
11
12
13
14
15
16

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
7405
นางชุลีวรรณ
จงรักษ์
นางสาวเสาวลักษณ์
วงษ์ราช
นายอัยยรัฐ
กาฬดิษย์
7404
นางสาวปุณณวรรณ
นุ่มประสงค์
นางสาวศรัณยา
ฟองเพ็ชร์
นายพิทักษ์
แจ้งมงคล
7403
นางสาวธนาภรณ์
ทะสี
นางษมากร
บุญยงค์
7402
นางชนิดา
อรุณรักษ์สมบัติ
นางสาวเยาวรี
หน่อนาคา
นางสาวประพาฬรัตน์ เลิศเกษม
7401
นางสาวพิมพันธุ์
พิริยะวรางกูล
นายจิรชัย
เสริมภักดีกุล
7501
นางกรรณิการ์
อุทธา
นางสาวพิไลรัตน์
วัฒนกุล
นายไพโรจน์
ทองวั่น

ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4-5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4-5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
คุมสอบที่โรงเรียนสตรีวิทยำ
ห้องสอบที่
01
02
03
04
05
06

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
7502
นางพิมพ์พา
เธียรนรเศรษฐ์
นายเทิดเกียรติ
เสมาทอง
7503
นางธัญจิตรา
หงษ์พญา
นางสาวอาจารยา
สาลีผลิน
นายวิสานต์
นะอ่อน
7504
นายชูเกียรติ
ชัยชนะดารา
นางสาววรนุช
อุไรโรจน์
นางสาววัลภา
ชวดคา
7505
นางวันดี
ธารงราชนิติ
นางสาวสังวาล
รอบคอบ
นางสาวผการัตน์
แตงโสภา
7506
นายชาญวุฒิ
ทองจันทร์
นางสาวฉวีวรรณ
แหวนวิเศษ
นางสาววิลาวรรณ
อาจหาญ
7507
นางสาวปุณย์นที
เกื้อกูลพิพัฒน์
นางสาวมณฑิรา
ลี้สุทธิพรชัย
นางสาวอรชร
เสรีกุล
นายธนุ
สมสงวน

ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา (4-5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร (4 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร (5 ก.พ. 58)
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ห้องสอบที่
07
08
09
10
11
12
13
14
15

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
7508
นางสาวมาลัย
เกื้อกิจ
นางสาวสิริวรรณ
ตันชูชีพ
7509
นางสาวรุจิรา
ประกอบดี
นางสาววนิดา
ศรีคง
นางนิศากร
เลิศสุดยอด
หอประชุม 1 นายประยูร
แถมจอหอ
นายอภิภูมิ
เปี้ยปลูก
นางสาวมนัญญา
โสภณิก
หอประชุม 2 นายณัฐภัทร
ธรณี
นางอัญนาทาดา
ธนรัตพณิชภา
นายทรงเกียรติ
มณีโชติชุติมา
หอประชุม 3 นางสาวศุภาณี
พรทอง
นางสาววนิดา
ชมมาลี
นางกรปภา
โสภาเสถียร
หอประชุม 4 นางสาวนันทพร
บารุงผล
ว่าที่ รต.ชลสินธุ์
แก้วสีขาว
นางสมหมาย
แป้นชีวติ
หอประชุม 5 นางสาวศุกลรัตน์
เบ้าทอง
นายสุทธิชาติ
บุณยทรรพ
หอประชุม 6 นางสาวสมฤทัย
ศรีงาม
นางสาวเกศสุดา
ศิริวัฒน์
หอประชุม 7 นายวิทยา
ดีมาก
นายกันตภณ
บุญเกลี้ยง
นางนัทกาญจน์
รัตนวิจิตร

ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา (4-5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4 -5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4-5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา (4 ก.พ. 58)
สตรีวิทยา (5 ก.พ. 58)
ราชวินิต มัธยม

หน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.2 คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ
นายพิชยนันท์

สารพานิช หัวหน้าสนามสอบ

คณะกรรมกำรกลำง
1. คณะกรรมกำรกลำงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1.1 นางสาวสุวัฒนา เพิ่มพูล
ประธานกรรมการ
1.2 นางกานต์พิชชา ตันเจริญ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางพัชรินทร์
ลีละศาสตร์
กรรมการ
1.4 นางกัณฑ์ณัทณัฐ สังขสัญญา เราวซ
กรรมการ
1.5 นางสาววนิดา บรรเลงเสนาะ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรกลำงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
2.1 นายสาธิต
เปยานนท์
ประธานกรรมการ
2.2 นางนิ่มนวล
เต็งสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
2.3 นายอภิชัย
ปาละวงศ์
กรรมการ
2.4 นางสมพร
แดงวิจิตร
กรรมการ
2.5 นางบุญญรัตน์ สีดาฟอง
กรรมการและเลขานุการ
2.6 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
3. คณะกรรมกำรประสำนงำน
3.1 นางสาวปริศนา ตันติเจริญ
3.2 นางสาววนิดา บรรเลงเสนาะ
3.3 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

4. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
4.1 นางอภิญญา
เชื้อปาน
4.2 นายโกญจนาท คูณพูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

5. คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
5.1 นางพรทิพย์
ชูโต
5.2 นางฉัตรแก้ว
นวลละออ
5.3 นางสาวสุภาภรณ์ มันทราช
5.4 นางฐิติมา
กองวุฒิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
6.1 นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง
ประธานกรรมการ
6.2 นายชูชาติ
สมัย
รองประธานกรรมการ
6.3 นายสุนทร
สมมูล
พนักงานขับรถ กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
7. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
7.1 นายทรงชัย
อารีวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
7.2 นายณัฐพงษ์
พยัคฆฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
7.3 นายพันสา
มาชัย
กรรมการ
7.4 นายสมพงษ์
มณีวงษ์
กรรมการ
7.5 นายสถาพร
น้อยพันธ์
กรรมการ
7.6 นายประเสริฐ แสนธิ
กรรมการ
7.7 นักการและแม่บ้านทุกคน
กรรมการ
7.8 นางภัทรลภา ไทยสมัคร
กรรมการ
7.9 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
8. คณะกรรมการคุมสอบสารอง
8.1 นายศรัณย์
วงศ์จาตุรนต์
8.2 นางสาวจุฑามาส ด่านอุไรภัค
9. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
9.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
โยธินบูรณะ
นางสาวสมถวิล
ต้นทอง
นางสาวสุพรรษา
แสงอ่อน
ราชวินิต มัธยม
02
โยธินบูรณะ
นางสาวจินรีย์
ตอทองหลาง
นางธิติมาวดี
นาคคา
ราชวินิต มัธยม
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ห้องสอบที่
03

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ

นางเทียน

หมวดไธสงค์

นางสุภัสดา

วันเพ็ญ

04

นางสาวอัมพร

คาดี

05

นางสาวจิตรวรรณ์
นางอิลองก์อร
นางสาวชัญญาพิชญ์

บุญลาภ
จารุจติ
ศรีราตรี

06

นางรุ่งรวี

วิริยากุล

นางสาวเสาวนีย์
ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย
นายกู้เกียรติ
นางกัญญาพัชร
นางสาวชุติมา
นางพิริยา
นางสาวอภิญญา
นายปุณภณ
นายวิทวัฒน์
นางณภัคพัชร์
นางสุพัตรา
นางมาลินี
นายภวิชช์
นางนฤมล
นางสุพรรณี
นางเบ็ญจมาศ
นางสาวจริยาวรรณ
นางสาวดวงใจ
นางสาวณัฐรดา
นางอรทัย
นายพิกุล

นวลน้อย
แถบกาปัง
ภูมิรัตน์
จันทร์เสนา
ศรีไกรสิทธิ์
สมวรรณ
บุญผดุงชัย
ธนัสนิธิกุล
บูระพันธ์
สง่ากิจ
ยะลาไสย์
ธรรมศิริ
อรุณวรรณ
อ่องนก
รัตนวิมล
วิจิตร
เนื่องฤทธิ์
คุณะจันทร์
เบ้าคา
ธิรามนตร์
ภูผาผัน

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
นายศาทร
ว่องดี
นายศราวุฒิ
ยมยิ่ง
02
นายปิยะพงษ์
กลางจอหอ
นางรัตนาภรณ์
หลาบคา
03
นายเสาร์ห้า
พุทธบาล
นางสาววัชรี
กาญจนเสมา

ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ราชวินิต มัธยม
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
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ห้องสอบที่
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายวุฒิชัย
ศรีวสุธากุล
นางจุตพิ ร
เมฆบุตร
นางสาวดุษนี
ศรีประเสริฐ
นางสาวเพ็ญศรี
ช่างเรือ
นายวศิน
มั่นคง
นางสาวศิวพร
จอมคาสี
นางสาวอินทร์ริตา
อภิพัชร์นิธิกุล
นางสาวสุนีย์
กิตติศิริพิพัฒน์
นายวิทวัส
ศรีบัณฑิตมงคล
นางสาวชลธิชา
ศรีเอี่ยม
นางสาวสมศรี
มั่นอนันต์ทรัพย์
นางสาววิราภรณ์
เจตวัง
นายรัฐธรรม
วงศ์ปิ่นแก้ว
นางสาวสุรีพร
นิลมณี
นายมณเฑียร
อ่องนก
นางสาวรจนา
นุชนาด
นางสารภี
ซิงห์
นางสาววิจติ รา
สวัสดิ์โรจน์
นางกมลนิตย์
ศรีสุวรรณ์
นายทรงศักดิ์
สัตพัน
นางกันยากร
ทัดภูธร
นางสาวปณิตา
ยืนยาว
นางนพดล
ยอดประเสริฐ
นางสาวสุปราณี
ออกช่อ
นางหัฐธภรณ์
พิทยาภิรักษ์
นายสุนทร
นิลดา
นางสาวสุธิมา
สร้อยสิงห์
นางอนุช
วงศ์ชุ่มเย็น
นายธานี
ภมรสูต
นางสาววิลาสินี
ทวีผดุง

ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ
โยธินบูรณะ
วัดบวรนิเวศ

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.3 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1.1 นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวนัยนา นาคฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสลิลรัตน์ สนธิรักษ์
กรรมการ
1.4 นายชยางกูร
วิจิตรจั่น
กรรมการ
1.5 นางประภากร เชียงทอง
กรรมการ
1.6 นายทองหล่อ
ก้อมมณี
กรรมการ
1.7 นายวิชิต
สุวรรณสุขสันติ
กรรมการ
1.8 นางผ่องศรี
เงินมูล
กรรมการและเลขานุการ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
1.1 นายไตรรัตน์
สุทธเกียรติ
ประธานกรรมการ
1.2 นางจงรักษ์
แจ้งยุบล
รองประธานกรรมการ
1.3 นายจิระวัชร์
นิยมใหม่
กรรมการ
1.4 นายเรียงศักดิ์ กาญจนภาคย์
กรรมการ
1.5 นางสาวสุรีย์พร สุวรภามณีสวัสดิ์
กรรมการ
1.7 นางสุทธิศรี
สมิตเวช
กรรมการ
1.8 นางพรพรรณ อนะมาน
กรรมการ
1.9 นางวาสนา
คูหเวโรจนปกรณ์
กรรมการกลางและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1.รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2.แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3.รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายไตรรัตน์ สุทธเกียรติ
2.2 นางสาวอุษา กล่อมประเสริฐ
2.3 นางวาสนา
คูหเวโรจนปกรณ์
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
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3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นายพิชัย เนินพัน
ประธานกรรมการ
3.2 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
3402
นายสัญชัย
วัชรพรรณ
นายญาธิป
คล้ายกล่า
02
3403
นางกรกมล
กาเนิดกาญจน์
นางสาววันวิสาข์
ไชยแสง
03
3404
นายประทีป
จันทร์แจ่ม
นายพงศ์ศิริ
ลินิฐฏา
04
3405
นางกรณิศา
ตันศิริ
นายสิทธา
นามณี
05
3406
นายประสันต์
ศกุนะสิงห์
นางสาวละมุล
เอมกลาง
06
3407
นางสาวมานา
ทวีพงษ์ไพรัช
นายสมเกียรติ
เมืองจันทร์
07
3408
นางสาวภัทรา
ภู่ประเสริฐ
นายนันท์นิพนธ์
รุ่งเรือง
08
3409
นายมนัส
รองวัง
นายอนนท์
ประสงค์มณี
09
3410
นางสาววิยะดา
ขยันเขตการ
นางสาวพัทธนันท์
มากบุญ
10
3506
นายอกนิษฐ์
แสนภพ
นางสาวพรพิมพ์
วิเศษรัมย์
11
3507
นางสาวญาสุมนิ ทร์
แสนวิเศษ
นางสาวจิราพร
แซ่ตั้ง
12
3508
นางสาวเลิศบุษยา
ไทยเจริญ
นายเมธี
อนุมณทล
13
3509
นางสาวธนภรณ์
ลุนหล้า
นางสาวชุตินนั ท์
ปาละวงศ์
14
3510
นายคอลิด
เอกชน
นางสาวปุณยวีร์
อินทร์คุ้มวงษ์

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
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4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
3205
นางสาวธัญญา
ศรีหมากสุก
นายจิรวัฒน์
บุณยะกาญจน
3206
นางวรรณวิภา
สุทธเกียรติ
นางเพชรรัตน์
เวสน์ไพบูลย์
3207
นางนภาพร
แก้วพันนา
3208
3209
3210
3307
3308
3309
3310
3401
4201
4202
4203
4204

ครูโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย

นางสาวสุพรรษา

บางท่าไม้

วัดน้อยนพคุณ

นายประเจิน

โชติพงศ์กุล

สามเสนวิทยาลัย

นางสาวนาฎยา

ฉุยฉาย

วัดน้อยนพคุณ

นายพงษกร

ดีวาจา

สามเสนวิทยาลัย

นางลัดดาวัลย์

ขุนทอง

วัดน้อยนพคุณ

นางแสงทอง

บางเพชร

สามเสนวิทยาลัย

นางณัฏฐณิชา

บุญวรรณ

วัดน้อยนพคุณ

นางอังศนา

กาญจนภาคย์

สามเสนวิทยาลัย

นางสุกัญญา

ณ ตะกั่วทุ่ง

วัดน้อยนพคุณ

นางสาวปภาวริน

กรอบทอง

สามเสนวิทยาลัย

นางอโณทัย

ฤกษ์ประกอบ

วัดน้อยนพคุณ

นายฉัตรชัย

สัมฤทธิ์ศุภผล

สามเสนวิทยาลัย

นางบุษบากร

ศรทัตต์

วัดน้อยนพคุณ

นางขอบใจ

สิงห์ศิลารักษ์

สามเสนวิทยาลัย

นางสาวแพรวดาว

สลับศรี

โยธินบูรณะ

นายเอกชัย

ญาณประภาส

สามเสนวิทยาลัย

นายอวิรุทธิ์

พรจะโป๊ะ

โยธินบูรณะ

นางเสาวณีย์

ฉิมสุนทร

สามเสนวิทยาลัย

นางสาวณัฐนิม

เกษแก้ว

โยธินบูรณะ

นายสมภพ

สุขกล่า

สามเสนวิทยาลัย

นายไพรบูรณ

อ่าแตง

โยธินบูรณะ

นางจันทวี

กัลยาณมงคล

สามเสนวิทยาลัย

นางสาวจันทร์ตรี

เศรษฐาวิวัฒน์

โยธินบูรณะ

นายณัฐพล

ตฤณเกศโกศล

สามเสนวิทยาลัย

นางอนงคณา

รุเทียนชัย

โยธินบูรณะ

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.4 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์
นางตรีสุคนธ์
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นางตรีสุคนธ์
2. นางอมรรัตน์
3. นายพงศ์ไท
4. นางสุภานี
5. นางชัชชัญญ์ชิสา
6. นางสุนันท์
7. นายทองอยู่
8. นายสมศักดิ์
9. นายพิชัย
10. นางจุฑา
12. นางสุลัดดา
15. นายศุภมิตร
16. นายทองจันทร์

จิตต์สงวน

จิตต์สงวน
โพธิตาปะนะ
คีรีวงศ์วัฒนา
สุระสมบัตพิ ัฒนา
ณัฐสุทธาธเนศ
บุญอ่า
สาระ
พาหะมาก
เหลืองอรุณ
แก้วตา
เฟื่องธนภูมิ
ดีโท
เติมจิตร

หัวหน้าสนามสอบ
ประธานสนามสอบ
รองประธานสนามสอบ
รองประธานสนามสอบ
รองประธานสนามสอบ
รองประธานสนามสอบ
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

มีหน้ำที่ 1. ดาเนินการจัดสอบและดูแลให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานงานและรับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบระหว่าง
สนามสอบและศูนย์ประสานการสอบ
2. คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบLAS (LocalAssessmest System) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2.1 คณะกรรมการกากับการสอบ สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
1. คณะกรรมการกองกลาง อาคาร 3
1. นางสาวศิริพร
วงศ์ภักดี
ประธาน
2. นางวราภรณ์
เนรมิตพานิช
รองประธาน
3. นางปนัดดา
โพธิประสาท
กรรมการ
4. Mr.Huang
Zhenrong
กรรมการ
5. Miss Tian
Jing
กรรมการ
6. Mr.Zhao
Chong
กรรมการ
7. Miss Fumiko
Matsunami
กรรมการ
8. Mr.Kevin
J Meehan
กรรมการ
9. Mr.Ruan
Oosthuysen
กรรมการ
10. Mr.Johanni
Oosthuysen
กรรมการ
11. Mr.Patrick
Daniel
กรรมการ
12. Mr.Hector
M. Cruz Jr.
กรรมการ
13. Mr.Dylan
De Toit
กรรมการ
14. Mr.Stan
Mould
กรรมการ
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2. คณะกรรมการกากับการสอบ อาคาร 3
ห้องสอบที่

ห้อง

01

341

02

342

03

343

04

344

05

345

06

346

07

336

08

335

09

334

10

333

11

332

12

321

13
14
15
16

322
323
324
325

กรรมการกากับการสอบ
นายไพโรจน์
เมฆอรุณ

ครูโรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นางสาวดุษฏี
อินทุยศ
นายไกรสิทธิ์
สุระรัมย์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางอรพิณ
ประดับชัยมงคล วัดราชาธิวาส
นายเพทาย
รัตนวิมล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นางสาวจุฑาทิพย์
และล้าเลิศ
นายรัชพล
เจริญเปี่ยม
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นางสาวกฤษณา
ปราบวงษา
นางนฤมล
นิลพันธ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
ว่าที่ ร.ต.สุเทพ
แก้วรัตน์
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางพิมพิลา
หมื่นศร
นางเทวี
หาญวิทยากุล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นายธัชณวีย์
สุขทรัพย์
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นายพงศกร
โพยขุนทด
นางสาวศรินทร์ยา
แพรกทอง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นายชนินทร์
พุ่มศิริ
นายเจตน์
สง่า
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นางสาวอรยุดา
รัตนเดช
นางสาวยุพนิ
อยู่ยงสินธุ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวณิชาภา
จิระเสถียรพงศ์ วัดราชาธิวาส
นางสาวแอมจิรา
จันทร์ลี้
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส
นางสาวณัฎฐกันยภรณ์ โสพัฒน์
นางภัษรินทร์
นิธิมหาศาล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นายจิรเวท
อัญชันบุตร
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางสาวภริตา
จิตชื่น
นางสาววัชรา
เทพนม
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวกานต์ธิดา
แก้วกาม
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวสุราลัย
เกตุธรรมรัตน์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวกัญจิรา
ศรีวิชา
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวพรพรรณ
พูลเขาล้าน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวปรียาภรณ์
ไชยหานิตย์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวพีรญาณ์
นพรัตน์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวกัญญ์วรา
ผลเจริญ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวสุปรียา
ฤทธิ์บารุง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวปาริฉัตร
สุฤทธิ์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
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มีหน้ำที่ 1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทางานกลาง
ประจาสนามสอบ ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวปฏิบตั ิในคู่มือการจัดสอบฯ
มีความยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทจุ ริต และรายงานการคุมสอบให้กรรมการกลางทราบ/หัวหน้าสนามสอบ
3. คณะกรรมการดาเนินการจัดสอบ LAS ( Local Assessmest System) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.1 คณะกรรมการกองกลาง อาคาร 5, 6
1. นางเพ็ญศรี
รัตนพรรณา
ประธาน
2. นายภาณุภัทร ลิ้มจารูญ
รองประธาน
3. นางถิรนันท์
ภูถอดใจ
กรรมการ
4. นางสาวสุนิต จันทร์คง
กรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ ศิริวัฒนาตระกูล
กรรมการ
6. นายธวัต
สังขวรรณะ
กรรมการ
7. นางสาววิภา
พรหมสุวรรณศิริ
กรรมการ
8. นางธัญวลัย
เคนแพง
กรรมการ
3.2 คณะกรรมการกากับการสอบ อาคาร 5,6
ห้องสอบที่
ห้อง
กรรมการกากับการสอบ
ครูโรงเรียน
นางสาวยุพาพรรณ ระลึก
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
01
545
นางสาวสุวิมล
ช้างแจ้ง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายธีระพงศ์
พามงคลเศรษฐี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
544
นางสาวญาณิกา
คงเกลี้ยง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายเด่นชัย
เขตบุญไสย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
543
นางสาวสุวิษา
จูเจี่ย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวกรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
542
นางสาวอัญชลี
บุเงิน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายปรีชา
บุญปลอด
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
541
นางสาวทัศน์ทอง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวจริยา
ขาวงาม
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
06
531
นายองอาจ
เด็จดวง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเกวลิน
แววสง่า
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
07
532
นางสาวอนงค์
อัตตะโน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางลักษณา
ลีละขจรเกียรติ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
08
533
นางสาวฐิติมา
ศรีมงคล
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางชุลีกร
เรืองศรี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
09
534
นางสาวดนุรี
เงินศรี
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายสุภางค์
เรืองศรี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10
535
นางจุฑารัตน์
สมบูรณ์หิรัญ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางปิ่นวดี
พิพิธ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
11
525
นางสาวกมลธร
กิมอารีย์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
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ห้องสอบที่

ห้อง

กรรมการกากับการสอบ
ครูโรงเรียน
นางสาวชุลีลักษณ์
พงษาปาน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
12
524
นายก่อกิจ
ธีราโมกข์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวดลยา
สีจันทร์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
13
622
นางทิพย์วัน
แก้วพรหม
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวสุภาพร
แจ้งกระจ่าง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
14
623
นางสาวณัฎฐวรินทร์ แย้มปั้น
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพฒ
ั น์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
15
624
นางสาวกมลรัตน์
จันทร์ทอง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวรัชนี
วุนวิริยะกิจ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
16
625
นายปริญญา
ประเทศ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
มีหน้าที่ 1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทางานกลาง
ประจาสนามสอบ ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวปฏิบตั ิในคู่มือการจัดสอบฯ
มีความยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทจุ ริต และรายงานการคุมสอบให้กรรมการกลางทราบ/หัวหน้าสนามสอบ
4. คณะกรรมการการจัดสอบ LAS ( Local Assessmest System) ห้องสอบพิเศษ
นักเรียนเรียนร่วมระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2,5
ห้องสอบที่
ม.2
ห้องสอบ
ที่16

ห้อง

กรรมการกากับการสอบ
ครูโรงเรียน
นางสาวชญาภรณ์
สงครามรอด
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสาวจุไรรัตน์
แก้วมณี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางสจีพรรณ
บุญเตปิณ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
113 นางสาวธนิดา
จั่นเล็ก
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ม.5
นางนิตย์นาถ
ทวีตั๊งตระกูล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบ
นางสาวชนาธิป
รัตนะโข
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ที่16
นายจารุวัฒน์
ภูมิพงษ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มีหน้ำที่ 1. รับ - ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะทางานกลาง
ประจาสนามสอบ ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวปฏิบตั ิในคู่มือการจัดสอบฯ
มีความยุติธรรม โปร่งใสและไม่ทจุ ริต และรายงานการคุมสอบให้กรรมการกลางทราบ/หัวหน้าสนามสอบ
5. คณะกรรมการรับ - ส่งข้อสอบของสนามสอบ
1. นายทองอยู่
สาระ
ประธาน
2. นายศุภมิตร
ดีโท
กรรมการ
3. นายทองจันทร์ เติมจิตร
กรรมการ
4. นายประสิทธิ์
วงศ์เนตร
พนักงานขับรถ กรรมการ

18

มีหน้ำที่ 1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบ
จากโรงเรียนสตรีวิทยาตามกาหนดเวลา
2. ส่งหลักฐานการสอบดังต่อไปนี้ให้โรงเรียนสตรีวิทยา ตามกาหนดเวลา ได้แก่ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
บัญชีสง่ กระดาษคาตอบ และเอกสารอื่นๆ จากหัวหน้าสนามสอบถึงศูนย์สอบ
6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
1. นางสุภานี
สุระสมบัตพิ ัฒนา
ประธาน
2. พนักงานบริการทุกคน
กรรมการ
3. แม่บ้านทุกคน
กรรมการ
4. นายสมศักดิ์
พาหะมาก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ 1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบทีบ่ อร์ดประชาสัมพันธ์
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ อาคาร 1 และ 3
ตามห้องสอบที่กาหนดห้องสอบละ 35 ที่นั่ง
7. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน
1. นายพงศ์ไท
คีรีวงศ์วัฒนา
ประธาน
2. นายทวีศักดิ์
หงส์อารยะชน
กรรมการ
3. นางลดาวัลย์
พงษ์ทิพพันธ์
กรรมการ
4. นางศรีวรรณ
เที่ยงตรง
กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์
คุ้มดี
กรรมการ
6. นายชาญวิทย์
เศรษฐพานิชผล
กรรมการ
7. นางสาวผกาทิพย์
รันสูงเนิน
กรรมการ
8. นายธีระชัย
แสนสนาม
กรรมการ
9. นางสาวพิมพ์กมน
กิจอารีย์โชติ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ นานักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและส่งเข้าห้องสอบ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความประพฤติและปกครอง
นักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อยในระหว่างการสอบ
8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
1. นางพิมพ์ปราง
กมลเพ็ชร
ประธาน
2. นางสาวอัมพวัน
รงค์ทอง
กรรมการ
มีหน้ำที่ ประจาที่อาคารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและจาเป็นในระหว่างการสอบ
9. คณะกรรมการงานพยาบาล
1. นางศศิกาญจน์
เชียงทอง
ประธาน
2. นางสาวเปรมศิริ
เทพาวัฒนาสุข
กรรมการ
มีหน้ำที่ ประจาอยู่ที่ห้องพยาบาล ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือนักเรียนที่จาเป็นต้องจัดให้สอบที่ห้องพยาบาล
10. คณะกรรมการการเงิน
1. นางชัชชัญญ์ชิสา
ณัฐสุทธาธเนศ
2. นางสาวสาโรจ
ชัยศรี
3. นางสาววนิดา
เด็ดดวง
มีหน้ำที่ ดูแลการเบิกจ่ายเงินในการดาเนินการจัดสอบ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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11. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. นางอรธิมา
เคมาชัย
ประธาน
2. นางนลินรัตน์
สุขธีระกุลพงศ์
กรรมการ
3. แม่บ้าน
กรรมการ
4. นางกัญญา
พงศ์จันทรเสถียร กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้าดื่มบริการแก่ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการดาเนินการจัดสอบทุกท่าน

5.5 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนรำชวินิตมัธยม
นายณรงค์

คงสมปราชญ์

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางเพชรรัตดา เทพพิทักษ์
ประธานกรรมการ
1.2 นายโกศล
อิสรานนทกุล
รองประธานกรรมการ
1.3 นายพิชัย
สว่างชัย
กรรมการ
1.4 นายปราโมทย์ กรีโรจนีย์
กรรมการ
1.5 นางอังสนา
พิไสย์สามนต์เขต
กรรมการ
1.6 นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค
กรรมการ
1.7 นายดนัย
ถึกไทย
กรรมการ
1.7 นางสาวสุนิสา รังสิพุฒิกุล
กรรมการ
1.8 นางปนิตา
สารธิมา
กรรมการ
1.9 นายไพโรจน์
พันธุ์ฤทธิ์
กรรมการ
1.10 นายสุขเกษม
พุกจรูญ
กรรมการ
1.11 นางรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์
กรรมการและเลขานุการ
1.12 นายวิทยาธร
บุญธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นางสาวธิติยา
ลักขณา
2.2 นายรุ่งเรือง
บุษบง
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
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2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นางสมปอง
เอี่ยววงศ์เจริญ
ประธานกรรมการ
3.2 นายแมนพงษ์
เห็มกอง
รองประธานกรรมการ
3.3 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ห้องสอบที่
สถำนที่สอบ
01
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง โสตฯ 1
02
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง โสตฯ 2
03
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 304
04
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 305
05
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 306
06
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 401
07
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 402
08
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 404
09
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 405
10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 406
11
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ห้อง 410

LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
นางสาวรัตนาวดี
ดุษฎีสุนทรสกุล ราชวินิต มัธยม
นางสิรินันทน์
เสนาะเมือง
สตรีวิทยา
นายอนุพงศ์
นากรักษา
ราชวินิต มัธยม
นางเปรมจิต
ปักกาเล
สตรีวิทยา
นางภณิดา
ประภายนต์
ราชวินิต มัธยม
นางสาวสุภาริณีย์
ศรีเมืองแก้ว
สตรีวิทยา
นายสายธวา
อาบรัมย์
ราชวินิต มัธยม
นางสาวสุกัญญา
เชยวัฒนา
สตรีวิทยา
นางสาวอรทัย
อ่วมคุ้ม
ราชวินิต มัธยม
นางสาววราศา
แย้มเจริญ
สตรีวิทยา
นางสาวแพรวไพลิน
นนทะสี
ราชวินิต มัธยม
นางสาววาสนา
ภูมี
สตรีวิทยา
นางทิชาพร
นิลแพทย์
ราชวินิต มัธยม
นางสายหยุด
ขุนทิพย์ทอง
สตรีวิทยา
นายแมนพงษ์
เห็มกอง
ราชวินิต มัธยม
นางสาวประภัสสร
บูรณะกิติ
โยธินบูรณะ
นางสาวนิตยา
ฉัตรเมืองปัก
ราชวินิต มัธยม

นางสาวศรารัตน์

ธรรมเจริญ

โยธินบูรณะ

นางปาณิสรา

วิสุทธิใจ

ราชวินิต มัธยม

นางสาววาสนา

จันทร์แจ้ง

โยธินบูรณะ

นางสาวกมลรัตน์

แหวนหล่อ

ราชวินิต มัธยม

นางสาวชญามล

เทียมผล

โยธินบูรณะ
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4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุชาดา
ขาวเครือ
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 411
นางสาวรุจิพากร
บุตรสิงขรณ์
โยธินบูรณะ
02
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวมาลิสา
เลิศพฤกษ์พนา ราชวินิต มัธยม
ห้อง 412
นายจักรกฤษ
เทพประเสริฐ โยธินบูรณะ
03
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายธิติพทั ธ์
ชุติวัฒน์โสภณ ราชวินิต มัธยม
ห้อง 413
นางสาวขนิศภัธน์
ประชากิตติกุล โยธินบูรณะ
04
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายพัชรากร
วรรณจงคา
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 414
นางสาวณัฐนิชา
อิ่มเสมอ
โยธินบูรณะ
05
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายโอฬาร
คาจีน
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 415
นางแสงระวี
ชาญปรีชา
โยธินบูรณะ
06
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวเบญจพร
สุทธิทน
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 419
นางสาววรรณรดา
เสมอดี
โยธินบูรณะ
07
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายอนุชา
ศรีลาลัย
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 420
นางสาวอารี
บัวศรี
โยธินบูรณะ
08
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางภัทรภร
ภรแก้วจันทร์
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 421
นายณัฐวัฒน์
โรจน์สุธี
โยธินบูรณะ
09
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสมปอง
ประทีปช่วง
ราชวินิต มัธยม
ห้อง 422
นางสาวนุจรี
ตั้งกุลวัฒน์
โยธินบูรณะ
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.6 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
นายชลอ
1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นายปรเมศวร์
1.2 นางสาวิภาดา
1.3 นางสาวแพรวนภา
1.4 นางสาววรินทร
1.5 นางสาวจารุนาถ

ลิ้มสกุล
สุพิษ
พรหมแสง
เทพนุรักษ์
ศรีใจ

เขียวฉลัว

หัวหน้าสนามสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางสาววิภาดา

สุพิษ

3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นางสาวกัณฐมณี
แกรอด
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุพร
กันทะวงศ์
พนักงานขับรถ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นายศิลป์ชัย
สมสงวน
ประธานกรรมการ
4.2 นายประเสริฐ
มาลากรรณ
นักการภารโรง
4.3 นายไพรัช
ดอนแก้วภู่
นักการภารโรง
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
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ห้องสอบที่
01
02
03

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายนพดล
ทองอยู่สุข
นางสาวอนุรักษ์
ทิพย์มณี
นายปรีชา
ไชยเพ็ชร
นางกมลรัตน์
ลิขนะกุล
นางสาวอรชร
เสรีกุล
นางสาวชมธาดา
ปริเมธาชัย

ครูโรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางวรารัตน์
พูลมี
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางนวลจันทร์
เศรษฐกร
สตรีวิทยา
02
นางจุติมา
จันทร์ตระกูล
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางสาวจิรวรรณ
เจริญกุลวัฒนะ
สตรีวิทยา
03
นายสมภพ
วัชฤทธิ์
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางจิระวรรณ
พึ่งกริม
สตรีวิทยา
04
นายสุรพล
วรภู
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ว่าที่ ร.ต. วรพจน์
วิเศษศิริ
สตรีวิทยา
05
นายมุนินทร
พึ่งนุสนธิ์
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นายอรรถพล
เรืองกลิ่น
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.7 คณะกรรมกำรสนำมสอบ โรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย 2
นายไชยา กัญญาพันธ์

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางพนัสดา
สีมั่น
ประธานกรรมการ
1.2 นางพรรณสรวง นิธากร
รองประธานกรรมการ
1.3 นางกุลระวี
สุภาวงศ์
กรรมการ
1.4 นายธนกร
ธนอภิรัตน์
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
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4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ์
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายวินัย
หยั่งถึง
ประธานกรรมการ
3.2 นายสายัน
สงบวาจา
พนักงานขับรถ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
ประธานกรรมการ
4.2 นายวิรัช
ทิวทรัพย์
นักการภารโรง กรรมการ
4.3 นางเยาวมาลย์ เติมบุญ
นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
5.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2,ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางสาวสุวรรณา
อนุทรงศักดิ์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นายนเรศ
อัคพิน
สามเสนวิทยาลัย
02
นางสาวณรัชต์
เชี่ยวการปราบ
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางสาวรุจิรา
สังข์วัง
สามเสนวิทยาลัย
03
นางวัจนา
ประสงค์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางสาวพัชราภรณ์
จั่นสาอางค์
สามเสนวิทยาลัย

25

ห้องสอบที่
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวปรางทอง
สีแสง
นายสิรดนัย
ซุยพันธ์
นางสาวไพลิน
สืบเรือง
นางวราวดี
แก้วจันทึก
นางวิจติ รา
รีเรืองชัย
นางนิลเนตร
ชัยวิเชียร
นางสาวชุดา
ซื่อสกุล
นางสาวคณึงณิจณ์
ศรีประเสริฐ
นายเกียรติศักดิ์
อินกองงาม
นางสาวเกณิกา
เพชรเจริญ
นางจารุนนั ท์
รอดเกิด
นางศรีสนุ ทร
นุชนารถ
นางสาวทัศนีย์
อุตมฉันท์
นางสาวปรารถนา
เลิศปิยะวรรณ
นายศราวุธ
นิยมทรัพย์
นางสาวจิตวดี
ทานะขันธ์
นางสาวกนกพร
จิตอักษร
นายกฤตบุญ
ฉัตรบุรานนท์
นางสาววิทยาภรณ์
สุขสนธิวงศ์
นายธรรมจักร
ฉิมพลีวัฒน์
นายซุปเป้อร์
สุกันทา
นางสาวเพ็ญภาส
อุทัชกุล
นางวัชราภรณ์
วัฒนศัพท์
นางสาวธณัฏฐา
คงทน
นางสาวอารี
ระงับพิศม์
นางระวินตร์
ปัญโญภาส

ครูโรงเรียน
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
สามเสนวิทยาลัย

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.8 คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 ดร.เพลินใจ
พฤกษชาติรัตน์
ประธานกรรมการ
1.2 นางกัญจนพร
สิทธิสาตร์
รองประธานกรรมการ
1.3 นายวิสุทธิ์
ทิพย์พงษ์
กรรมการ
1.4 นางเฉลียว
ทิพย์พงษ์
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายวิสุทธิ์
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
2.2 นายนพดล
สกุลพอง
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นางเฉลียว
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
รองประธานกรรมการ
3.3 นางวรัทยา
เลิศวิชัยยุทธ์
กรรมการ
3.4 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
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ห้องสอบที่
01
02
03

สถำนที่สอบ
2302
ตึกวชิรญาณวงศ์
2404
ตึกวชิรญาณวงศ์
2405
ตึกวชิรญาณวงศ์

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายกมนณพ
ขาด่อน
นายพิศิษฐ์
วัฒนถาวร
นายนพปฎล
พงศ์สุวรรณ
นางพิไลภรณ์
เทียมฉัตร์
นายอนุสรณ์
กะดามัน
นายพนม
สุมาศรี

ครูโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ
สามเสนวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศ
สามเสนวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศ
สามเสนวิทยาลัย

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
5402
นายพรเทพ
พุ่มกุมาร
วัดบวรนิเวศ
ตึกสมเด็จพระญาณสังวร นางสาวศิราภรณ์
จาปา
สามเสนวิทยาลัย
02
5403
นางวรัทยา
เลิศวิชัยยุทธ์
วัดบวรนิเวศ
ตึกสมเด็จพระญาณสังวร นายปกรณ์
แก้วดวงใหญ่ สามเสนวิทยาลัย
03
5404
นางสุภา
อัศวอารีกุล
วัดบวรนิเวศ
ตึกสมเด็จพระญาณสังวร นายฌาณธิษณ์
เบียดกลาง
สามเสนวิทยาลัย
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.9 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนวัดรำชำธิวำส
นายสมทบ

โตสุรัตน์

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นายพงษ์ธร
วชิระปราการพงษ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางหฤทยา
สุขวรกิจวนิช
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวนิภารัตน์
มลีรัตน์
กรรมการ
1.4 นางสาวชนัญญ์ธร รุ่งธัญนิธิธรณ์
กรรมการ
1.5 นางฤดี
สุนทรวรรณ
กรรมการ
1.6 นางสาวมัณฑนา
เพ็งสาย
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
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ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายพงษ์ธร
วชิระปราการพงษ์
ประธานกรรมการ
2.2 นายยุทธศักดิ์
สว่างสมุทรชัย
กรรมการ
2.3 นายปรีชา
ชืน่ นิยม
พนักงานขับรถ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นายกริชเพชร คล้ายพันธ์
ประธานกรรมการ
3.2 นักการภารโรงทุกคน
นกรรมการ
3.3 นางอุรารัตน์
ทรัพย์ห่วง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
241
นางสาวบุษยาณี
ปูชิตากร
นางพัชนี
แสงประสิทธิ์
02
242
นางพรรณพิศ
มณี
นายศุภเกียรติ
ศุภติมัสโร
นางสาวกชแก้ว
อาจารีย์
03
243
นางอุทุมพร
โพธิ์ใส
นางสุธี
เส็งทอง
นายอภิชาติ
จุ่นหัวโทน
04
244
นายเชิงชาย
กุศลจิตกรณ์
นางอุทุมพร
โพธิ์ใส
นายนาโชค
อุ่นเวียง

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
วัดราชาธิวาส (4-5 ก.พ. 58)

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ห้องสอบที่
05
06

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
245
นางสุธี
เส็งทอง
นายชวลิต
ธีระกุล
นางสาวประทานพร
พุทธิวาส
246
นางอนงค์ลักษณ์
สุรินทร์คา
นางกาญจนา
ศุภติมัสโร
นางสมพิศ
แดงวัง

ครูโรงเรียน
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
232
นางอัมพร
ราพึงนิตย์
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นางจันทิมา
สุขพัฒน์
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางแสงฤทัย
ลี้ภัยเจริญ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
236
นางสาวมนัสสิริ
อินทร์สวาท
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นางอัมพร
ราพึงนิตย์
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นายวิชรัชต์
นามสีลี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
1410
นางจันทิมา
สุขพัฒน์
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นายกริชเพชร
คล้ายพันธ์
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางกรกมล
วัฒนวิจารณ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
149
นางพรพจนารถ
หงษ์ทอง
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นางลักขณา
สังฆบุตร
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางสาวจินตนา
โฮชิน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
148
นางณิชดาภา
จอมมูล
วัดราชาธิวาส (4 ก.พ. 58)
นายโชคชัย
พวงสมบัติ
วัดราชาธิวาส (5 ก.พ. 58)
นางสาวอรุณี
ปุตุรงค์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.10 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์
นายสกุล
1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางศุภวรรณ
1.2 นางพิศมัย
1.3 นางสาวเจนจิรา
1.4 นางสาวสุภาณี
1.5 นางมณีรัตน์

นุชาหาญ
จันทร์มหา
เฉลียวฉลาด
ยอดระบา
สุทธิพันธ์

ทองเอียด หัวหน้าสนามสอบ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นางสาวรัชนี
พุทธาสมศรี
2.2 นายนิพนธ์
มากขา
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นางสาวกฤษฎี
ไกรสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวชนานุช
ดอกประทุม
รองประธานกรรมการ
3.3 นางมณีรัตน์
สุทธิพันธ์
กรรมการ
3.4 นายมนัส
เมกขุนทด
กรรมการ
3.5 นายนิพนธ์
มากขา
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
01
02
03

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
141
นางสาวกฤษฎี
ไกรสวัสดิ์
142
143

ครูโรงเรียน
ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นางอาไพวรรณ

มงคลประสิทธิ์

โยธินบูรณะ

นางนภาพร

มูลรัตน์

ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นางสาวจีระภา

มีหวายหลึม

โยธินบูรณะ

นางอัญชลี

สุดชูเกียรติ

ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นายนาชัย

นนท์คาภา

โยธินบูรณะ
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ห้องสอบที่
04
05

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
144
นางสาวเกตุวดี
คมขา
145

ครูโรงเรียน
ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นายอาพลศักดิ์

โรจนสมภพ

โยธินบูรณะ

นางวิลาวัลย์

นามศรี

ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นายปวิชญา

เนียมคา

โยธินบูรณะ

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
132
นางวนิดา
กสิกรอุดมไพศาล
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
02
03

133
134

นางสาวภรภัทร

คงธนชุณหพร

โยธินบูรณะ

นางสาวชนานุช

ดอกประทุม

ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นางสาวชมพู่

ทองรุ่ง

โยธินบูรณะ

นางปทุม

ศรีพนา

ศีลาจารพิพฒ
ั น์

นางสาวณัฐวรางคณ์

รอดเรือง

โยธินบูรณะ

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.11 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธำรำม)
นายณรงค์

คาภู หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางวิชชุดา
ทิพยกานนท์
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีรชัย
ศรีขจร
รองประธานกรรมการ
1.3 นางบุบผา
สวัสดี
กรรมการ
1.4 นางพรนิภา
นันทวนิช
กรรมการ
1.5 นางสาวสินีนาฏ
ศรีพัฒนะพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายวีรชัย
ศรีขจร
ประธานกรรมการ
2.2 นายมนตรี
สักยะพรต
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นางบุบผา
สวัสดี
ประธานกรรมการ
3.2 นายมณเฑียร
ลาดวน
รองประธานกรรมการ
3.3 นางประภาสี
ฟูมฟัก
กรรมการ
3.4 นางสาวนุชนาถ
บุญประเสริฐ
กรรมการ
3.5 นางสาวมันยา
ธรรมโชติ
กรรมการ
3.6 นางสาวสุภาภรณ์
ดีช่วย
กรรมการ
3.7 นางสาวชลธิชา
ศรีเอี่ยม
กรรมการ
3.8 นางสุภาภรณ์
แจ้งพุ่ม
กรรมการ
3.9 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
01
02
03
04
05

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
331
นางประภาสี
ฟูมฟัก
332
333
334
335

ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นางสุภีร์

พรรณเสมา

โยธินบูรณะ

นางสาวนุชนาถ

บุญประเสริฐ

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นางสาวจุฑารัตน์

สุขสบาย

โยธินบูรณะ

นางสาวสุภาภรณ์

ดีช่วย

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นายพรพิพัฒน์

เจริญภักดี

โยธินบูรณะ

นางสุภาภรณ์

แจ้งพุ่ม

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นางสาวธนพร

สินธุมงคลชัย

โยธินบูรณะ

นายพัฒนพงษ์

สมบัติรักษ์

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นายสงวน

กมลวัฒน์

โยธินบูรณะ
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4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
244
นางกาญจนา
นุ่นพันธ์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
02

245

นางศิริมา

จงสมจิตต์

โยธินบูรณะ

นางพรเพ็ญ

อัศนีวุฒิกร

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

นางสาวนพนันท์

ชูกะสิ

โยธินบูรณะ

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.12 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย
นำยณัฐกิจ
1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางนงลักษณ์
1.2 นางสุชัญญา
1.3 นางสาวจรรยา
1.4 นายนาวี
1.5 นายวิศิษฎ์
1.6 นายดารง
1.7 นางศิรินาถ
1.8 นายวิจัย
1.9 นายสมเจตน์
1.10 นายจรูญวิชญ์
1.11 นายกมล
1.12 นางสุดาสมร
1.13 นางวิไล
1.14 นางวิระภรณ์
1.15 นายชุมพล

บัวขม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย หัวหน้าสนามสอบ
วังปรีชา
รองผู้อานวยการ
ยะคะนอง
ธนะนิมติ ร
ศรสาเร็จ
จรัสวัฒนาพรรค์
ชื่นครุฑ
ภูริพันธ์ภิญโญ
ไร่ทิม
ผดุงศิริ
ผลสุวรรณ
ภิรมย์แก้ว
วงศ์สุทธิชาติ
ไชยประเสริฐ
ปานจันทร์
ผิวงาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ

มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา

34

5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายศิริพงษ์
พูลเทียบรัตน์
2.2 นายภัคพงษ์
แสนเกษม
2.3 นายบุญประเสริฐ
ตู้จินดา

กรรมการ
กรรมการ
พนักงานขับรถ

มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นางปาริชาติ
วรมิศร์
3.2 ว่าที่ ร.ต.เยียน หลวงคล้ายโพธิ์
3.3 นายสุกิจ
ประเสริฐกลิ่น
3.4 นักการภารโรงทุกท่าน
3.5 นางสาวจุฑา
กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่
1.
2.
3.
4.

เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย

4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
222
นางสาวรัสมี
โทอุตฑา
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวดวงใจ
ธนศิริรักษ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
223
นางสาวจินดารัตน์
แก้วพิกุล
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางบุษยา
อารีรัชชกุล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
232
นางสาวพักตร์วิภา
หน่อสุวรรณ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางวรรณวิไล
จันทรศร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
233
นายศิริพงษ์
ปลัดชัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเจษฎี
ตันสุวรรณ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
234
นายภีระเมศร์
มีช้าง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายอุรุพงษ์
บุญญาผลา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ห้องสอบที่
06
07
08
09
10
11
12
13

สถำนที่สอบ
235

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางราไพ
ช่วยกิจ
นางสาวจันทนา
อุปละ
242
นายพิษณุ
กุศลวงศ์
นางสมฤทัย
จิราพงษ์
243
นายสุวรรณ
ผาดไธสง
นางสุจิตรา
ตั้งตระกูล
244
นางสาวอุบลรัตน์
หัสดี
นายตรีวชิ ญ์
ศรีเกตุ
245
นางสาวผจงจิต
นางสาวกิตติมา
อนันต์กีรติการ
424
นางสุวิมล
บุญเจิม
นายวรพจน์
ดวงงาม
439
นายคาซูย่า
วาทานาเบ้
นางตรีรัตน์
โพธิสิทธิ์
ศูนย์เรียนร่วม นางสาวปทุมมา
อยู่ชมญาติ
นางสาวนาตยา
โตแดง
นางสาวศุภกานต์
มาลยาภรณ์
นางสาวอาติมา
เกตทองสง

ครูโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
421
นายวิทยา
พุ่มยิ้ม
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางพัทธนันท์
พิรุณ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
422
นายประมวล
อัตถารส
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเพียงกมล
เลิศเจริญพร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
423
นายสมบูรณ์
ศรีลุปะบาต
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวสุธารส
วรนาม
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
424
ว่าที่ ร.ต.เยียน
หลวงคล้ายโพธิ์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวศุภวรรณ
ว่องสิริไพศาล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
425
นางสาวปราณี
ปิ่นแสง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวปาริชาติ
สุนทร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
06
426
นางสุดา
พูนพัฒน์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางชวนพิศ
ฟุ้งเกียรติ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
07
427
นางสาวณภัทร
พันธ์คง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายโสภณ
พวงพันธ์บุตร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
08
428
นางสาวศรีสุดา
เปรมผลกมล
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางนุชนารถ
เฟอร์โฮฟ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ห้องสอบที่
09
10

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
429
นางสาวธีรนุช
สังขศรี
นางสาวรัศมี
เทียมแสง
224
นางณสิริ
คุ้มพร
นางสาวภัทร
พงษ์เจริญไทย
นางสาววิศลั ย์ศยา
ไชยชนะ
นางสาววิจติ ตรา
ปะทะขีนัง

ครูโรงเรียน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.13 คณะกรรมกำรสนำมสอบ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายจรัสฤทธิ์

กลิ่นสุวรรณ

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นายจรัสฤทธิ์
กลิ่นสุวรรณ
ประธานกรรมการ
1.2 นายพิริยพงศ์
เตชะศิริยืนยง
รองประธานกรรมการ
1.3 ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์
บรรเริงเสนาะ
กรรมการ
1.4 นางประภา
เจริญผล
กรรมการ
1.5 นางสาวสุทัศนา
พรหมเวศ
กรรมการ
1.6 นางสาวรัตนา
แก้วรักษา
กรรมการ
1.7 นายนาวิน
โพธิ์ศรี
กรรมการ
1.8 นางมยุรี
มณีสุธรรม
กรรมการ
1.9 นายวัชรานนท์
ลาบึง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย

37

2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
2.1 นางสาวณัฏฐ์ฌญาญ์
2.2 นายยศ
2.3 นางสาวพิมพ์สิริ

การชัยตระกูล
พฤกษ์ชัยกุล
สัจจกุล

3. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
3.1 นางสาวณปภัช
ถีติปริวัตร์
3.2 นายสุวัฒน์ชัย
บุญรอด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

4. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
4.1 นายภวินท์
ศรีบุญเรือง
ประธานกรรมการ
4.2 นายยศ
พฤกษ์ชัยกุล
กรรมการ
4.3 นายดารงค์
ปิ่นเกตุ พนักงานขับรถ กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
5. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
5.1 นายวีระพงษ์
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
5.2 นายอภิเชฎฐ์
พุ่มเรือง
รองประธานกรรมการ
5.3 นายณรงค์
บุญทน
กรรมการ
5.4 นายมานพ
เอี่ยมใย
กรรมการ
5.5 นายยศ
พฤกษ์ชัยกุล
กรรมการ
5.6 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
6. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
6.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
322
นางสาวกรปภา
สถานพงษ์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวชนินทร์ธร
อยู่แฉ่ง
สตรีวิทยา
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ห้องสอบที่
02
03
04
05
06
07
08
09

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
327
นายวีระชัย
ศรขรรค์
นางปิยะพรรณ
พูนทรัพย์
331
นายโกมล
ทองดี
นางสาวจริยา
ลุนาชัย
332
นางไพรัตน์
มานิตยกุล
นางสาวสุรัตน์
เพิกจินดา
334
นางรัชนี
บุญรัมย์
นางสาวณฐมน
ชยังกูรวรกุล
335
นางเนตรนภา
ขากล่า
นายพลวิทย์
กุมภา
336
นางสาววราภา
ทองพาศน์
นางสาววราภา
ทองพาศน์
337
นายวินชีวี
มหาวารีดารงกุล
นายขวัญชัย
สินปรุ
338
นางสาวศรินทิพย์
วัฒนพันธุ์
นายกิตติศักดิ์
เนตรจุ้ย

ครูโรงเรียน
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
สตรีวิทยา

6.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
236
นายธีระยุทธ
ชินสมบูรณ์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวพากร
ธนไพศาลกิจ
สตรีวิทยา
02
341
นางสาวนิภา
จันผ่อง
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวสุนิสา
ชาวขมิ้น
สตรีวิทยา
03
342
นางวัลยา
ทวีสมบูรณ์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางนวลจันทร์
น้ายาง
สตรีวิทยา
04
344
นางสุดา
พนันชัย
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวรัตนวดี
โมรากุล
สตรีวิทยา
05
345
นางสาวขวัญสุดา
ประวะภูโต
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์
นิยมเหลา
สตรีวิทยา
06
346
นางอรสา
คุรุรัตน์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางทัศนีย์
หล้าธรรม
สตรีวิทยา
07
347
นางสาวนิธิยา
ทองยวน
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวซี
บุญยโกศล
สตรีวิทยา
08
348
นางสาวนฤมล
สุวิพล
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายประจิต
เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
สตรีวิทยา
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7. คณะกรรมกำรกำรจัดสอบ LAS ( Local Assessmest System) ห้องสอบพิเศษ ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2,มัธยมศึกษำปีที่ 5 เรียนร่วม
ห้องสอบที่
สถำนที่สอบ
กรรมการกากับการสอบ
ครูโรงเรียน
1. นายบุญยงค์
มีพร้อม
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
ม.2 และ ม.5
2. นางสาวชนชม
พรหมศร
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
3. นางสาวมาริษา
พิกุลโสม
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
8. กำรจัดห้องสอบและกำรบริกำรน้ำดื่มแก่ครูระหว่ำงคุมสอบ
นายนพดล
จานงค์รักษ์
ประธานกรรมการ
นางพาณี
โพธิอะ
รองประธานกรรมการ
นางสาวเกี้ยว
แสงจันทร์
ลูกจ้าง
นายมานพ
เอี่ยมใย
นักการ
นายณรงค์
บุญทน
นักการ
นายอภิเชฎฐ์
พุ่มเรือง
นักการ
หน้ำที่ 1. ให้ผู้สอนคาบสุดท้ายก่อนวันสอบเป็นผู้ควบคุมนักเรียนจัดห้องสอบให้มีจานวนที่นั่งตามบัญชี
ในคาสั่งนี้โดยยึดที่นั่งตามจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสอบ
2. มอบหมายให้นักการภารโรงตรวจดูจานวนที่นั่งสอบให้เท่ากับจานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
ติดป้ายหน้าห้องสอบ
ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และบริการน้าดืม่ แก่ครูตามความเหมาะสม ในวันที่มี
การสอบ จัดให้มีนักการภารโรงอยู่ประจาตึก และกองกลางเพื่อช่วยในการขนย้ายข้อสอบ
9. คณะกรรมกำรดูแลนักเรียนประจำห้องพยำบำล
นางสาวจุรีมาศ
ไกรศรี
หน้ำที่ ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยระหว่างสอบ

ประธานกรรมการ

10. กรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
นายอลงกรณ์
นิยะกิจ
ประธานกรรมการ
นายอาทิตย์
จันทกุลมานะ
กรรมการ
นายบพิตร
ชูพยุง
กรรมการ
หน้ำที่ 1. มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
2. ควบคุมพิธีการเชิญธงชาติ การเข้าแถวเคารพธงชาติ ให้เรียบร้อย
3. ปล่อยแถวนักเรียนและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในการเข้าห้องสอบ ก่อนเวลาสอบ
ในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว ระหว่างพักและหลังการสอบ ในวันทาการสอบ และดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร
4. ดู แ ลนั กเรีย นบริเวณสนามโรงเรีย น โรงอาหาร หน้ า อาคารเรีย น ๕ ให้ อยู่ ในระเบี ย บวินัย
5. ควบคุมการปล่อยนักเรียนกลับบ้านหลังสอบเสร็จ
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5.14 คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
นายมนัส

ปิ่นนิกร

หัวหน้าสนามสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางยุพิน
แสงผดุง
ประธานกรรมการ
1.2 นางกัลยา
ชาญฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
1.3 นายณัฐวุฒิ
สุชประเสริฐ
กรรมการ
1.4 นางสาววิมลรัตน์ คาเพชร
กรรมการ
1.5 นางนิยตา
วิลัย
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวดุษฎี
ชัยสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
2.1 นายณัฐวุฒิ
สุขประเสริฐ
2.2 นายวิชา
ทองอยู่
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นายธงชัย
ศรีสุข
3.2 นายสุวัฒน์
แสงผดุง
3.3 นายวิชา
ทองอยู่
3.4 นายสังเขป
จาปีเทศ
3.5 นายณัฐวุฒิ
สุขประเสริฐ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำที่
1.
2.
3.
4.

เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบและแผนผังทีน่ ั่งสอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย

4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
ห้อง 251 นางประภัสสร
ผงทอง
นางสาวสุจิตรา
ประสิทธิ์
02
ห้อง 252 นางสาวณัฐดา
สาสกุล
นายพงศ์ปุญญาวีร์
กล่าดิษฐ์
03
ห้อง 253 นายวิศวะ
ผลกอง
นายทรงพล
สิริวชิรคุณ
04
ห้อง 254 นางสาววราภรณ์
สุพันธุ์วณิช
นางสาวพัทรียา
สุขประเสริฐ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
สามเสนวิทยาลัย
วัดน้อยนพคุณ
สามเสนวิทยาลัย
วัดน้อยนพคุณ
สามเสนวิทยาลัย
วัดน้อยนพคุณ
สามเสนวิทยาลัย

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
ห้อง 231 นางสาวธีราภรณ์
ผลกอง
วัดน้อยนพคุณ
นางสุธิสา
ทองอุปการ
สามเสนวิทยาลัย
02
ห้อง 241 นางสุนนั ท์
ธนพัฒน์
วัดน้อยนพคุณ
นายภวัต
จุฑาวรวงศ์
สามเสนวิทยาลัย
03
ห้อง 242 นางสาวปิยวรรณ
เรืองรักษ์
วัดน้อยนพคุณ
นายบรรพต
คงตรง
สามเสนวิทยาลัย
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุตธิ รรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นางเบญญาภา คงรอด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา

