ห้องสอบ

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
32
33
34

สว.34
สว.1 บน.1
สว.2 บน.2
สว.3 บน.3
สว.4 บน.4
สว.5 บน.5
สว.6 บน.6
สว.7 ยธ17
สว.8 ยธ18
สว.9 ยธ19
สว.10 ยธ20
สว.11 ยธ21
สว.12 ยธ22
สว.13 ยธ23
สว.14 ยธ24
สว.15 ยธ25
สว.16 ยธ26
สว.17 ยธ27
สว.18 ยธ28
สว.19 ยธ29
สว.20 ยธ30
สว.21 ยธ31
สว.22 ยธ32
สว.23 ยธ33
สว.24 ยธ34
สว.25 สส25
สว.26 สส26
สว.27 สส27
สว.28 สส28
สว.29 สส29
สว.30 รนม20
สว.31 รนม21
สว.32 รนม22
สว.33 รนม23
สว.34 รนม24

ยธ.34
ยธ1 ศอ21
ยธ2 ศอ22
ยธ3 ศอ23
ยธ4 ศอ24
ยธ5 ศอ25
ยธ6 ศอ26
ยธ7 ศอ27
ยธ8 ศอ28
ยธ9 ศอ29
ยธ10 ศอ30
ยธ11 สส1
ยธ12 สส2
ยธ13 สส3
ยธ14 สส4
ยธ15 สส5
ยธ16 สส6
ยธ17 สส7
ยธ18 สส8
ยธ19 สส9
ยธ20 สส10
ยธ21 สส11
ยธ22 สส12
ยธ23 สส13
ยธ24 สส14
ยธ25 สส15
ยธ26 สส16
ยธ27 สส17
ยธ28 สส18
ยธ29 สส19
ยธ30 สส20
ยธ31 สส21
ยธ32 สส22
ยธ33 สส23
ยธ34 สส24

การจัดกรรมการคุมสอบ LAS ม.2 และ ม.5 วันพุธที่ 5 และพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตารางปรับใหม่
สส.29
ศอ.30+1
รนม.24
บบ.10
สส2.16
บน.6
รว.11
ศีลา 10
ยธ2.7
สล.20+1
มก 18
น้อย10
สส1 สส21 พศศอ พศศอ รนม1 บบ1 บบ1 สว.15 สส21 ยธ1 บน.1 รนม14 รว.1 มก.1 ศีลา 1 น้อย1 ยธ2 1 มก.12พศสล.1พศสล.2 มก.1 ยธ2 1 น้อย1 ศีลา 1
สส2 สส22 ศอ1 สล.1 รนม2 บบ2 บบ2 สว.16 สส22 ยธ2 บน.2 รนม15 รว.2 มก.2 ศีลา 2 น้อย2 ยธ2 2 มก.13 สล.1 ศอ1 มก.2 ยธ2 2 น้อย2 ศีลา 2
สส3 สส23 ศอ2 สล.2 รนม3 บบ3 บบ3 สว.17 สส23 ยธ3 บน.3 รนม16 รว.3 มก.3 ศีลา 3 น้อย3 ยธ2 3 มก.14 สล.2 ศอ2 มก.3 ยธ2 3 น้อย3 ศีลา 3
สส4 สส24 ศอ3 สล.3 รนม4 บบ4 บบ4 สว.18 สส24 ยธ4 บน.4 รนม17 รว.4 มก.4 ศีลา 4 น้อย4 ยธ2 4 มก.15 สล.3 ศอ3 มก.4 ยธ2 4 น้อย4 ศีลา 4
สส5 สส25 ศอ4 สล.4 รนม5 บบ5 บบ5 สว.19 สส25 ยธ5 บน.5 รนม18 รว.5 มก.5 ศีลา 5 น้อย5 ยธ2 5 มก.16 สล.4 ศอ4 มก.5 ยธ2 5 น้อย5 ศีลา 5
สส6 สส26 ศอ5 สล.5 รนม6 บบ6 บบ6 สว.20 สส26 ยธ6 บน.6 รนม19 รว.6 มก.6 ศีลา 6 น้อย6 ยธ2 6 มก.17 สล.5 ศอ5 มก.6 ยธ2 6 น้อย6 ศีลา 6
สส7 สส27 ศอ6 สล.6 รนม7 บบ7 บบ7 สว.21 สส27 ยธ7
รว.7 มก.7 ศีลา 7 น้อย7 ยธ2 7 มก.18 สล.6 ศอ6 มก.7 ยธ2 7 น้อย7 ศีลา 7
สส8 สส28 ศอ7 สล.7 รนม8 บบ8 บบ8 สว.22 สส28 ยธ8
รว.8 มก.8 ศีลา 8 น้อย8
สล.7 ศอ7 มก.8 รว.1 น้อย8 ศีลา 8
สส9 สส29 ศอ8 สล.8 รนม9 บบ9 บบ9 สว.23 สส29 ยธ9
รว.9 มก.9 ศีลา 9 น้อย9
สล.8 ศอ8 มก.9 รว.2 น้อย9 ศีลา 9
สส10 สส210 ศอ9 สล.9 รนม10 บบ10 บบ10 สว.24 สส210 ยธ10
รว.10 มก.10 ศีลา 10น้อย10
สล.9 ศอ9 มก.10 รว.3 น้อย10ศีลา 10
สส11 สส211 ศอ10 สล.10 รนม11 สว.1
สส211 ยธ11
รว.11 มก.11
สล.10 ศอ10 มก.11 รว.4
สส12 สส212 ศอ11 สล.11 รนม12 สว.2
สส212 ยธ12
สล.11 ศอ11 มก.12 รว.5
สส13 สส213 ศอ12 สล.12 รนม13 สว.3
สส213 ยธ13
สล.12 ศอ12 มก.13 รว.6
สส14 สส214 ศอ13 สล.13 รนม14 สว.4
สส214 ยธ14
สล.13 ศอ13 มก.14 รว.7
สส15 สส215 ศอ14 สล.14 รนม15 สว.5
สส215 ยธ15
สล.14 ศอ14 มก.15 รว.8
สส16 สส216 ศอ15 สล.15 รนม16 สว.6
สส216 ยธ16
สล.15 ศอ15 มก.16 รว.9
สส17 รนม1 ศอ16 สล.16 รนม17 สว.7
สล.16 ศอ16 มก.17 รว.10
สส18 รนม2 ศอ17 สล.17 รนม18 สว.8
สล.17 ศอ17 มก.18 รว.11
สส19 รนม3 ศอ18 สล.18 รนม19 สว.9
สล.18 ศอ18
สส20 รนม4 ศอ19 สล.19 รนม20 สว.10
สล.19 ศอ19
สส21 รนม5 ศอ20 สล.20 รนม21 สว.11
สล.20 ศอ20
สส22 รนม6 ศอ21 สว.25 รนม22 สว.12
สส23 รนม7 ศอ22 สว.26 รนม23 สว.13
สส24 รนม8 ศอ23 สว.27 รนม24 สว.14
สส25 รนม9 ศอ24 สว.28
สส26 รนม10 ศอ25 สว.29
สส27 รนม11 ศอ26 สว.30
สส28 รนม12 ศอ27 สว.31
สส29 รนม13 ศอ28 สว.32
ศอ29 สว.33
ศอ30 สว.34
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คำสั่งศูนย์เครือข่ำยกำรสอบโรงเรียนสตรีวิทยำ
ที่ 44 /2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(Local Assessment System : LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
----------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนดให้โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นศูนย์เครือข่าย
การสอบที่ 2 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กลุ่ม 2 จานวน 14 โรงเรียน เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสทุ ธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้
และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์เครือข่ำย
1.1 นางเบญญาภา คงรอด
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานกรรมการ
1.2 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส
ผู้อานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
1.3 นายพิชยนันท์ สารพานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
รองประธานกรรมการ
1.4 นางตรีสุคนธ์
จิตต์สงวน
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรรมการ
1.5 นายบุญธรรม พิมพาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินติ 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
ผู้อานวยการโรงเรียนศีลาจารพิพฒ
ั น์
กรรมการ
1.11 นายณรงค์
คาภู
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (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
กรรมการและ
โรงเรียนสตรีวิทยา
เลขานุการ
1.16 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
หัวหน้างานวัดผลโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการและ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. กาหนดแนวทางการดาเนินการ วางแผนการปฏิบตั ิงานให้คาแนะนา กากับดูแล เร่งรัดติดตาม ประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS)
2. แก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ตรวจเยี่ยมสนามสอบภายในศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา ตลอดจน
มอบหมายแต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในศูนย์เครือข่ายตามความจาเป็นและเห็นสมควร
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2. คณะกรรมกำรประจำศูนย์เครือข่ำย
2.1 นางเบญญาภา คงรอด
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานกรรมการ
2.2 นายพินิจ
เพ็ชรดารา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองประธานกรรมการ
2.3 นายจารัส
กลิ่นหอม
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
2.4 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
2.5 นางจิมารัตน์
บุญญปัญญา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ
2.6 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ
2.7 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.8 นางบุญศรี
พิมพ์สุวรรณ
หัวหน้างานการเงิน
กรรมการ
2.9 นางปัทมา
เสาวรส
หัวหน้างานพยาบาล
กรรมการ
2.10 นางฉวีวรรณ
ชื่นชนม์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.11 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.12 นายวีรกิตติ์
ดิษฎาวีระวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการ
2.13 นายนิยม
โหรชัยยะ
พนักงานขับรถ
กรรมการ
2.14 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 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการและเลขานุการ
3.5 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
ครูโรงเรียนสตรีวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากโรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 – 11.30 น. และส่งต่อให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการสอบตามกาหนดเวลา
และนาส่งมอบต่อให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. รับกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากสนามสอบของศูนย์เครือข่ายการสอบและส่งหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบของศูนย์เครือข่ำย
4.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
รองประธานกรรมการ
4.3 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
กรรมการและเลขานุการ
4.4 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบ จากโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และส่งมอบให้สนามสอบของศูนย์ตามเวลาที่กาหนด
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5. คณะกรรมกำรสนำมสอบ

5.1 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนสตรีวิทยำ
นางเบญญาภา

คงรอด

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ประธานกรรมการ
1.2 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางฉวีวรรณ
ชื่นชนม์
กรรมการ
1.4 นางสาววนิดา ชมมาลี
กรรมการ
1.5 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมกำรกลำง ม. 2
1. นางไพรัตน์
อินทพัฒน์
2. นางณัฐสรวง ภู่สกุล
3. นางอรทัย
งามสม
คณะกรรมกำรกลำง ม. 5
1. นางธัญจิตรา หงษ์พญา
2. นางกนกพรรณ ศิริเลิศ
3. นายไพรัตน์
ฮงทอง
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
2.1 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนิ นการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
รองประธานกรรมการ
3.3 นายนิยม
โหรชัยยะ
กรรมการ
3.4 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
กรรมการและเลขานุการ
3.5 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ
และนาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
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2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบ
4.1 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์
รองประธานกรรมการ
4.3 นางวรรณศิริ
จิตรพีระ
กรรมการและเลขานุการ
4.4 นางสาวพรลภัส กุลวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบ จากศูนย์เครือข่ายการสอบ
และเก็บรักษาไว้ทปี่ ลอดภัย และส่งมอบให้คณะกรรมการกลางตามเวลาที่กาหนด
5. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
5.1 นายจารัส
กลิ่นหอม
ประธานกรรมการ
5.2 นายวรวิทย์
เกียรติวีระศักดิ์
รองประธานกรรมการ
5.3 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางพิมพ์พา
เธียรนรเศรษฐ์
สตรีวิทยา
นายวิจารณ์
โตอ่อน
วัดบวรนิเวศ
02
นางสาวเบญจมาศ
ศรอาพล
สตรีวิทยา
นางสาวปณิตา
ยืนยาว
วัดบวรนิเวศ
03
นางสาวสุนิสา
ชาวขมิ้น
สตรีวิทยา
นายณรงค์
คูหะมณี
วัดบวรนิเวศ
04
นางอารีย์
รักธรรม
สตรีวิทยา
นางสุภา
อัศวอารีกุล
วัดบวรนิเวศ
05
นางสาวนันทพร
พวงแก้ว
สตรีวิทยา
นายธีรชัย
ศรีนาม
วัดบวรนิเวศ
06
นายโกเมน
ปาปะโถ
สตรีวิทยา
นางสาววีณา
ภักดีหาญ
วัดบวรนิเวศ
07
นายชูเกียรติ
ชัยชนะดารา
สตรีวิทยา
นายปิยะพงษ์
กลางจอหอ
โยธินบูรณะ
08
นายขวัญชัย
สินปรุ
สตรีวิทยา
นางสาวดุษนี
ศรีประเสริฐ
โยธินบูรณะ
09
นางนาฏยา
ศังขวณิช
สตรีวิทยา
นายวศิน
มั่นคง
โยธินบูรณะ
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ห้องสอบที่
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายสุเทพ
ยาสุภาพ
นายศาทร
ว่องดี
นางสาวปติวรตา
นาคจันทร์
นางสาวอินทร์ริตา
อภิพัชร์นิธิกุล
นางทัศนีย์
หล้าธรรม
นายสาธิต
เปยานนท์
นายประยูร
แถมจอหอ
นายวุฒชิ ัย
ศรีวสุธากุล
นางกัลยรัตน์
ขุนประเสริฐ
นางชนากรณ์
ศรีเพ็ญ
นางสาวอาจารยา
สาลีผลิน
นายวิทวัส
ศรีบัณฑิตมงคล
นางสาวพิสมัย
ศรีนาคา
นางธัญญลักษณ์
หาญคณิตวัฒนา
นางกนิษฐา
สุภักดี
นางสาวสมศรี
มั่นอนันตร์ทรัพย์

ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ
สตรีวิทยา
โยธินบูรณะ

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางสาววัชรีภรณ์
มาละวรรณโณ
สตรีวิทยา
นางรัฐธรรม
วงศ์ปิ่นแก้ว
โยธินบูรณะ
02
นายมนตรี
เหรียญไพโรจน์
สตรีวิทยา
นายศรัณย์
วงศ์จาตุรนต์
โยธินบูรณะ
03
นายปราโมทย์
น้ายาง
สตรีวิทยา
นางสาวสุธิมา
สร้อยสิงห์
โยธินบูรณะ
04
นายวิสาน
เจริญสิน
สตรีวิทยา
นางธนิตา
จันทราบุตร
โยธินบูรณะ
05
นางภาวดี
ผสมทรัพย์
สตรีวิทยา
นางกันยากร
ทัดภูธร
โยธินบูรณะ
06
นางสายหยุด
ขุนทิพย์ทอง
สตรีวิทยา
นางสาวพิชญา
กิตติฉตั รกุล
โยธินบูรณะ
07
นางสาวอณัญญา
พิเชษฐ์ธนโภคิน
สตรีวิทยา
นางหัฐธภรณ์
พิทยาภิรักษ์
โยธินบูรณะ
08
นายโฆษิต
มั่นคงหัตถ์
สตรีวิทยา
นางสาวเลิศบุษยา
ไทยเจริญ
สามเสนวิทยาลัย
09
นายวิทยา
ดีมาก
สตรีวิทยา
นางสาวกาญจนา
วรสิงห์
สามเสนวิทยาลัย
10
นายกิติกรณ์
จันพูล
สตรีวิทยา
นายคอลิค
เอกชน
สามเสนวิทยาลัย
11
นางวันดี
ธารงราชนิติ
สตรีวิทยา
นางสาวรุจิรา
สังข์วงั
สามเสนวิทยาลัย

6
ห้องสอบที่
12
13
14
15
16
17

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางเบญญลักษณ์
ตุลยสุวรรณ
นางสาวปรารถนา
เลิศปิยะวรรณ
นางสาวจุฑามาศ
ก่อสุวรรณ
นางสาวสุนิสา
รังสิพฒ
ุ ิกุล
นางสาวเยาวรี
หน่อนาคา
นางสาวมนัญญา
โสภณิก
นางสาวสุทธาทิพย์
เลิศจุลศั จรรย์
นายสุทธิชาติ
บุณยทรรพ
นางสาวศุภวรรณ
ชัยเชียงเอม
นางภัทรภร
ภรแก้วจันทร์
นางสาวนฤมล
อัมรินทร์รัตน์
นายสายธวา
อาบรัมย์

ครูโรงเรียน
สตรีวิทยา
สามเสนวิทยาลัย
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม

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

5.2 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ
นายพิชยนันท์
นายมาโนช

สารพานิช
หวังตระกูล

ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
รองผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

หัวหน้ำสนำมสอบ
รองหัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1.1 นางพัชรา
ทัศนวิจิตรวงศ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวสุวฒ
ั นา
เพิ่มพูน
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสุชาดา
อินทร์พงษ์พันธุ์
กรรมการ
1.4 นางสาวนิภากรณ์ เกิดอ้น
กรรมการ
1.5 นางสาวอรชุมา
เพ็งกลางเดือน
กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
1.6 นางสาวปริศนา
ตันติเจริญ
ประธานกรรมการ
1.7 นางสาวอรสา
สุดรัก
รองประธานกรรมการ
1.8 นางจิระภา
วงศ์มณีโรจน์
กรรมการ
1.9 นายอภิชยั
ปาละวงศ์
กรรมการ
1.10 นางฉัตรแก้ว
นวลละออ
กรรมการและเลขานุการ
1.11 นางสาวอุทุมพร
ชื่นวิญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
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3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
2.1 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา
หน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง
ประธานกรรมการ
3.2 นายชูชาติ
สมัย
รองประธานกรรมการ
3.3 นายเสาร์ห้า
พุทธบาล
กรรมการ
3.4 นายประเสริฐ แสนธิ
กรรมการและเลขานุการ
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 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย
ประธานกรรมการ
4.2 นายทรงชัย
อารีวัฒนากูล รองประธานกรรมการ
4.3 นายสถาพร
น้อยพันธ์
กรรมการ
4.4 นายธาตรี
จันทร์แก้ว
กรรมการ
4.5 นางภัทรลภา ไทยสมัคร
กรรมการและเลขานุการ
4.6 นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร พยำบำล และประชำสัมพันธ์
5.1 นางพรทิพย์
ชูโต
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวญาณากร ศาสตราภัย
รองประธานกรรมการ
5.3 นางฉัตรแก้ว
นวลลออ
กรรมการ
5.4 นางสาวฐิติมา ยโสธรา
กรรมการ
5.5 นางนัทธมน
บุญทองคา
กรรมการ
5.6 นางสาวศศิวรรณ วรรณวัตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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หน้ำที่

1. จัดบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน น้าดื่มแก่คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ
2. ดูแล และบริการ ยา เวชภัณฑ์ และห้องพยาบาล

6. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
6.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางสาวจีระภา
มีหวายหลึม
โยธินบูรณะ
นางแสงฤทัย
ลี้ภัยเจริญ
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
นางสาวจุฑามาส ด่านอุไรภัค
โยธินบูรณะ
นางธัญวลัย
เคนแพง
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
นายนาชัย
นนท์คาภา
โยธินบูรณะ
นางสาวปราณี
กิจประเทือง
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
นางสุภีร์
พรรณเสมา
โยธินบูรณะ
นางสาวจริยา
ขาวงาม
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
นางอาไพวรรณ
มงคลประสิทธิ์
โยธินบูรณะ
นางสาวศิริพร
รุ่งโรจน์ชัยพร
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
06
นางอภิญญา
เชื้อปาน
โยธินบูรณะ
นางปนัดดา
โพธิประสาท
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
07
นางสาวสมถวิล
ต้นทอง
โยธินบูรณะ
นายเกรียงไกร
สกุลประเสริฐศรี
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
08
นางสาววนิดา
บรรเลงเสนาะ
โยธินบูรณะ
นางสาวศุภวรรณ ว่องศิริไพศาล
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
09
นายอวิรุทธ์
ผลทรัพย์
โยธินบูรณะ
นายอุรุพงษ์
บุญญาผลา
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10
นายสาธิต
กุนศิลา
โยธินบูรณะ
นายไกรสิทธิ์
สุระรัมย์
ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
11
Ms.Ireane Mae A. Evasco
โยธินบูรณะ
นางสาวคนึงนิจ
ศรีประเสริฐ
สามเสนวิทยาลัย
12
นางมาลินี
ธรรมศิริ
โยธินบูรณะ
นางสาวศรีรดา
ดอกตาลยงค์
สามเสนวิทยาลัย
13
นางสาวมลิวลั ย์
กุศลินกุล
โยธินบูรณะ
นางสาวอาไพพรรณ ส่งเจริญ
สามเสนวิทยาลัย
14
นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต์
โยธินบูรณะ
นางสาวพัทธ์ธีรา
ศรีประสิทธิ์
สามเสนวิทยาลัย
15
นางนงลักษณ์
ชื่นชู
โยธินบูรณะ
นายสิรดนัย
ซุยพันธ์
สามเสนวิทยาลัย
16
นายอวิรุทธิ์
พรจะโป๊ะ
โยธินบูรณะ
นายพนม
สุมาศรี
สามเสนวิทยาลัย
6.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
01

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายศิริชยั
พงษ์พฤษพรรณ์
นายโกวิทย์
บุญทวี

ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
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ห้องสอบที่
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวยุพา
ปลีผลา
นายธรรมจักร
ฉิมพลีวฒ
ั น์
นายพรพิพัฒน์
เจริญภักดี
นางสาวทัศน์ทอง
เข็มกลัด
นางสาวธนพร
สินธุมงคลชัย
นางสาวคานวณ
พัฒนา
นางสาวจันทร์ตรี
เศรษฐาวิวฒ
ั น์
นางสาวอุษณีย์
อาจาระศิริกุล
นายปวิชญา
เนียมคา
นางสาวกฤษณี
สุรินทร์
นางอนงคณา
รุเทียนชัย
นางสาวศิราภรณ์
จาปา
นางสาวกนกวรรณ
คงธนชุณหพร
นางสาวจุฑารัตน์
นาคมาลี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอมอร คงลาพันธุ์
นางสาวนพรัตน์
บุนนาค
นางนิ่มนวล
เต็งสุวรรณ
นางสาวธัญญา
ศรีหมากสุข
นางสาวนพนันท์
ชูกะสิ
นางสาวธนัฏฐา
คงทน
นางสาวปิยะรัตน์
ม่วงลาด
นายบรรพต
คงตรง
นายวรพจน์
นาคเงิน
นางระวินตร์
ปัญโญภาส
นางสาวนุจรีย์
ตั้งกุลวัฒน์
นางสุธิสา
ทองอุปการ
นางสาววรรณรดา
เสมอดี
นายทรงพล
สิริวชิรคุณ
นางสาวณัฐนิชา
อิ่มเสมอ
นางสาวจิตสุภคั
ตันติเกษตรกิจ
นางสาวจุฑารัตน์
สุขสบาย
นางสาวพัทรียา
สุขประเสริฐ
นางสาวขนิศภัธน์
ประชากิตติกุล
นางสาวนฤมล
กันยะมี

ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย

มีหน้ำที่
1. รับ–ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.3 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
นางฎาทกาญจน์ อุสตัส

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์
รองประธานกรรมการ
1.3 นางชเนตตี
วัจนะรัตน์
กรรมการ
1.4 นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
กรรมการ
1.5 นายภิญโญ
ภูศรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมกำรกลำง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1. นางมธุรพจน์
แก้วพุดซา
ประธานกรรมการกลาง
2. นางสาวนัยนา
นาคฤทธิ์
รองประธานกรรมการกลาง
3. นางลักษณ์
ทรงธรรม
กรรมการกลาง
4. นางอุษา
กล่อมประเสริฐ
กรรมการกลาง
5. นางผ่องศรี
เงินมูล
กรรมการกลางและเลขานุการ
คณะกรรมกำรกลำง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
1. นายไตรรัตน์
สุทธเกียรติ
ประธานกรรมการกลาง
2. นางสาวสุรีย์พร สุวรภามณีสวัสดิ์
รองประธานกรรมการกลาง
3. นางสาวอารย์
ประภพรัตนกุล
กรรมการกลาง ม.5
4. นางวาสนา
คูหเวโรจนปกรณ์
กรรมการกลาง
5. นายเรียงศักดิ์
กาญจนภาคย์
กรรมการกลางและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 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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4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นายพิชัย เนินพัน
ประธานกรรมการ
4.2 นักการภารโรงทุกท่าน
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
3405
นางสาววิยะดา
ขยันเขตการ
นางสาวนันทภัค
สุขโข
02
3404
นางวราวดี
แก้วจันทึก
นางสาวพนิดา
มูลแก่น
03
3403
นางสาววรวรรณ
ปาริจฉัตต์
นายสิทธา
นามณี
04
3402
นางศรีสุนทร
นุชนารถ
นายนันท์นิพนธ์
รุ่งเรือง
05
3401
นางสลิลรัตน์
สนธิรักษ์
นางสาวไพลิน
สืบเรือง
06
3310
นายสุนัส
ฤกษ์สมโภชน์
นางสาวดากานดา
เฉลียวฉลาด
07
3309
นางวรรณดี
มงคลศิริ
08
09
10
11
12
13
14
15

3308
3307
3210
3209
3208
3207
3206
3205

นายพงศ์ศิริ

ลินิฐฎา

นางมยุรี

วงศ์ทองคา

นางสาวปรางฤทัย

ใจสุทธิ

นางประโลม

อาวะรุณ

นางสาวชุดา

ซื่อสกุล

นายณัฐพล

ตฤณเกศโกศล

นางสาวพัทธนันท์

มากบุญ

นางสาวปัทมรัตน์

ธนสัมบันธ์

นางสาวจิราพร

แซ่ตั้ง

นางสาวรพีทศั น์

ดวงแก้ว

นางพรพิมพ์

วิเศษรัมย์

นายอภินันท์

เงินมูล

นางสาวชุตินันท์

ปาละวงศ์

นางสาวสาลินี

จารุภา

นางสาวกมลวรรณ

ทองบุญเหลือ

นายนเรศ

อัคพิน

นายเมธี

อนุมณทล

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
สามเสนวิทยาลัย
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
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4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
3406
นางสุทธิศรี
สมิตเวช
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวพีรญา
บุญสืบ
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
02
3407
นางแสงทอง
บางเพชร
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวสมปอง
ประทีปช่วง
ราชวินิต มัธยม
03
3408
นางพิไลภรณ์
เทียมฉัตร์
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวรังสิยา
พวงจิตร
ราชวินิต มัธยม
04
3409
นายประสันต์
ศกุนะสิงห์
สามเสนวิทยาลัย
นายภวิชช์
อรุณวรรณ
ราชวินิต มัธยม
05
3410
นางวรรณวิภา
สุทธเกียรติ
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวพิชญาภรณ์
ศรีราตรี
ราชวินิต มัธยม
06
3506
นางนภาพร
แก้วพันนา
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวชุติมา
ศรีไกรสิทธิ์
ราชวินิต มัธยม
07
3507
นางสาวสุจติ รา
ประสิทธิ์
สามเสนวิทยาลัย
นายเสกสรร
ลีลานุวัฒน์กุล
ราชวินิต มัธยม
08
3508
นางจงรักษ์
แจ้งยุบล
สามเสนวิทยาลัย
นางวัฒนา
จินตนากูล
ราชวินิต มัธยม
09
3509
นางพรพรรณ
อนะมาน
สามเสนวิทยาลัย
นางกรปภา
โสภาเสถียร
ราชวินิต มัธยม
10
3510
นายเฉวียง
บางเพชร
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวสายสมร
สุขะจิระ
ราชวินิต มัธยม
11
4201
นางชุลี
ศรียะพันธ์
สามเสนวิทยาลัย
นางสาวจิตรลดา
สวัสดิ์ศรี
ราชวินิต มัธยม
12
4202
นายพงษกร
ดีวาจา
สามเสนวิทยาลัย
นางจิตรวรรณ์
บุญลาภ
ราชวินิต มัธยม
13
4203
นายประเจิน
โชติพงศ์กุล
สามเสนวิทยาลัย
นายไชยพศ
โล่ดารงรัตน์
ราชวินิต มัธยม
14
4204
นายพิศษิ ฐ์
วัฒนถาวร
สามเสนวิทยาลัย
นางสุพัตรา
ยะลาไสย์
ราชวินิต มัธยม
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
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5.4 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
นางตรีสคุ นธ์

จิตต์สงวน

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1.1 นางตรีสคุ นธ์
จิตต์สงวน
ประธานกรรมการ
1.2 นางอมรรัตน์
โพธิตาปะนะ
รองประธานกรรมการ
1.3 นายพงศ์ไท
คีรีวงศ์วัฒนา
รองประธานกรรมการ
1.4 นางสุภานี
สุระสมบัติพฒ
ั นา
รองประธานกรรมการ
1.5 นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
รองประธานกรรมการ
1.6 นางสุนันท์
บุญอ่า
กรรมการกลาง
1.7 นายทองอยู่
สาระ
กรรมการกลาง
1.8 นายสมศักดิ์
พาหะมาก
กรรมการกลาง
1.9 นางวราภรณ์ เนรมิตพานิช
กรรมการกลาง
1.10 นางเพ็ญศรี
รัตนพรรณา
กรรมการกลาง
1.11 นางสาวกชแก้ว อาจารีย์
กรรมการกลาง
1.12 นางสุลดั ดา
เฟื่องธนภูมิ
กรรมการกลาง
1.13 นายศุมติ ร
ดีโท
กรรมการกลาง
1.14 นายทองจันทร์ เติมจิตร
กรรมการกลาง
มีหน้ำที่
1. ดาเนินการจัดสอบและดูแลให้การปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ประสานงานและรับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบระหว่างสนามสอบ
และศูนย์ประสานการสอบ
คณะกรรมกำรกลำง มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางมณีรีตน์ สุทธิพันธ์
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายทองอยู่
สาระ
ประธานกรรมการ
3.2 นายศุภมิตร
ดีโท
กรรมการ
3.3 นายทองจันทร์ เติมจิตร
กรรมการ
3.4 นายพรพิรุณ
ชมจันทร์ พนักงานขับรถ กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์การสอบและเอกสารประกอบการสอบจากศูนย์เครือข่ายการสอบ และ
นาส่งมอบต่อให้กรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. ส่งกระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบให้ศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา
ตามกาหนดเวลา ได้แก่
2.1 ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
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2.2 กระดาษคาตอบ
2.3 เอกสารอื่นๆ
4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นางสุภานี
สุระสมบัติพฒ
ั นา ประธานกรรมการ
4.2 พนักงานบริการทุกท่าน
กรรมการ
4.3 แม่บา้ นทุกท่าน
กรรมการ
4.4 นายสมศักดิ์
พาหะมาก
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียน
5.1 นายพงศ์ไท
คีรีวงศ์วัฒนา ประธานกรรมการ
5.2 นายทวีศักดิ์
หงส์อารยะชน กรรมการ
5.3 นางลดาวัลย์
พงษ์ทพิ พันธ์
กรรมการ
5.4 นายอัครวัฒน์ คุ้มดี
กรรมการ
5.5 นายชาญวิทย์
เศรษฐพานิชผล กรรมการ
5.6 นางสาวกาญจนา ได้พร
กรรมการ
5.7 นางสาวพิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
นานักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและส่งเข้าห้องสอบ ปฏิบัติหน้าทีด่ ูแลความประพฤติและปกครองนักเรียน
ให้อยู่ในความเรียบร้อยในระหว่างการสอบ
6. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
6.1 นางพรทิพย์
หนูนิมิตร
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง
กรรมการ
มีหน้ำที่
ประจาที่อาคารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและจาเป็นในระหว่างการสอบ
7. คณะกรรมกำรงำนพยำบำล
7.1 นางศศิกาญจน์ เชียงทอง
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข กรรมการ
มีหน้ำที่
ประจาอยู่ที่ห้องพยาบาล ดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยหรือนักเรียนที่จาเป็นต้องจัดให้สอบทีห่ ้องพยาบาล
8. คณะกรรมกำรกำรเงิน
8.1 นางชัชชัญญ์ชสิ า ณัฐสุทธาธเนศ ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวสาโรจ ชัยศรี
กรรมการ
8.3 นางสาววนิดา เด็ดดวง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดูแลการเบิกจ่ายเงินในการดาเนินการจัดสอบ
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9. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครือ่ งดื่ม
9.1 นางเตือนใจ
ฤทธิ์เรืองนาม ประธานกรรมการ
9.2 นางนลินรัตน์
สุขธีระกุลพงศ์ กรรมการ
9.3 นางจุฑา
แก้วตา
กรรมการ
9.4 แม่บา้ นอาคาร 1,2,3
กรรมการ
9.5 นางปราณี
บุญจันทร์
กรรมการ
9.6 นางอรธิมา
เคมาชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้าดื่มบริการแก่ครูอาจารย์ทปี่ ฏิบตั ิหน้าที่กรรมการดาเนินการจัดสอบทุกท่าน
10. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
10.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
1. คณะกรรมกำรกองกลำง อำคำร 3
1. นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา เทพนม
รองประธานกรรมการ
3. นายเจตน์
สง่า
กรรมการ
4. นางอรุณี
ทินรัตน์
กรรมการ
5. นางวรรณวิไล จันทรศร
กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ ธนศิริรักษ์ กรรมการ
7. นายสิฐตินัฎฐ์ จั่นกลิ่น
กรรมการ
8. นายภูมิพันธ์
ศรีธงชัย
กรรมการ
9. นายชัยณรงค์ ชัยเชิดชูวงศ์ กรรมการ
2. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ อำคำร 3
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
341
นางสาววิจติ รา
ป้องศรีดา
นายปวริศ
พรหมเสนา
02
342
นางสาวศมน
ขุนวงษ์
นายเจนวิทย์
ธงยศ
03
343
นางสาวแอมจิรา
จันทร์ลี้
นายอาทร
ปานแก้ว
04
344
นางถิรนันท์
ภูถอดใจ
นางสาวกัญจิรา
ศรีวิชา
05
345
นางสมฤทัย
จิราพงษ์
นางสาวปาริฉตั ร
สุฤทธิ์
06
346
นางสาวศรินทร์ยา
แพรกทอง
นายภาณุ
สกุลฉินวัฒนชัย
07
332
นางสาวกิตติมา
อนันต์กีรติการ
นางสาววันเพ็ญ
รอดภัย
08
333
นางสาวสุนติ
จันทร์คง
นายศิริพงษ์
ปลัดชัย
09
334
นายธีระพงษ์
พามงคลเศรษฐี
นายโสภณ
จุ้ยจิตร

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

16
ห้องสอบที่
10
11
12
13
14
15
16
17

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
335
นางอรทัย
รัตนบรรดาล
นางสาวพักตร์วิภา
หน่อสุวรรณ
336
นางเทวี
หาญวิทยากุล
นางสาวกมลรัตน์
จันทอง
321
นางจรรยพร
พันธ์มณี
นายวิทยา
พุ่มยิ้ม
322
นางสาวยุพิน
อยู่ยงสินธุ์
นางสาวฐิติมา
ศรีมงคล
323
นางภัษรินทร์
นิธิมหาศาล
นางสาวดนุรี
เงินศรี
324
นายตรีวิชญ์
ศรีเกตุ
นายปริญญา
ประเทศ
325
นางสาวสุราลัย
เกตุธรรมรัตน์
นางสาวภัทร
พงษ์เจริญไทย
311
นางสาวพรพรรณ
พูลเขาล้าน
นางสาวนิภาธร
มูลกุณี

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

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
1. คณะกรรมกำรกองกลำง อำคำร 1,2
1. นายสุภางค์
เรืองศรี
ประธาน
2. นางสาวสุภาพร แจ้งกระจ่าง
รองประธาน
3. นางลักษณา
ลีละขจรเกียรติ
กรรมการ
4. นางกัญญา
พงศ์จันทรเสถียร
กรรมการ
5. นายธวัต
สังขวรรณะ
กรรมการ
6. นายจารุวัฒน์
ชูรักษ์
กรรมการ
7. นายรัชพล
เจริญเปี่ยม
กรรมการ
2. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ อำคำร 1,2
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
141
นายอภิชาติ
จุ่นหัวโทน
นายคาซูย่า
วาทานาเบ้
02
142
นางสาวดลยา
สีจันทร์
นางสาวอลิษา
อนนทสีหา
03
143
นายวิชรัชต์
นามสีลี
นายมงคล
เจนสาโรง
04
144
นางสาวธัญวรัตน์
ลามคา
นางสาววาสนา
ภูมี
05
145
นายไพโรจน์
เมฆอรุณ
นางสาวมณฑิรา
ลี้สุทธิพรชัย
06
131
นางสาวรัชนี
วุนวิริยะกิจ
นายมนต์ชยั
สิทธิจันทร์
07
132
นายเพทาย
รัตนวิมล
นายวิฑูรย์
ธรรมบรรหาร

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

17
ห้องสอบที่
08
09
10
11
12
13

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
133
นางสาวเจษฎี
ตันสุวรรณ
นายประจิต
เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
134
นางสาวรัศมี
เทียมแสง
นางสาวฐิตภิ ัทร
ทองมา
135
นางชุลีกร
เรืองศรี
นางสิรินันทน์
เสนาะเมือง
236
นายณรงศักดิ์
ศิริวัฒนาตระกูล
นางนวลจันทร์
เศรษฐกร
237
นางสุกัญญา
ภู่ริยะพันธ์
นางสาวสุกญ
ั ญา
เชยวัฒนา
238
นางสมพิศ
แดงวัง
นางสาวจิราภรณ์
เทพกรรณ์

ครูโรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สตรีวิทยา

5. คณะกรรมกำรกำรจัดสอบ LAS ( Local Assessmest System) ห้องสอบพิเศษ ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2,มัธยมศึกษำปีที่ 5 เรียนร่วม
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
1. นางสาวชญาภรณ์
สงครามรอด
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. นางสาวจุไรรัตน์
แก้วมณี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3. นางสจีพรรณ
บุญเตปิณ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ม.2
4. นางสาวธนิดา
จั่นเล็ก
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่ 17
113
ม.5
5. นางสาวผกาทิพย์
รันสูงเนิน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ห้องสอบที่ 14
6. นางนิตย์นาถ
ทวีตั๊งตระกูล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
7. นางสาวจินตนา
โฮชิน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
8. นายโสภณ
พวงพันธ์บุตร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.5 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม
นายบุญธรรม พิมพาภรณ์
1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางแสงเดือน
1.2 นายวิทยาธร
1.3 นางอังสนา
1.4 นางรุง่ ลักษณ์
1.5 นายพิชัย

ประพันธ์
บุญธรรม
พิไสยสามนต์เขต
ยงวณิชย์
สว่างชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้ำสนำมสอบ

18
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
2.1 นายโกศล
อิสรานนทกุล
3. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
3.1 นางพิมพรรณ เพ็ญศิริ
4. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
4.1 นางแสงเดือน
ประพันธ์
4.2 นางอังสนา
พิไสยสามนต์เขต
4.3 นางสาวธิตยิ า
ลักขณา
4.4 นายรุง่ เรือง
บุษบง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
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. คณะกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบ
5.1 นายโกศล
อิสรานนทกุล
5.2 นายวิทยาธร
บุญธรรม
5.3 นางรุง่ ลักษณ์
ยงวณิชย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

6. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
6.1 นางวนิดา
สว่างชัย
6.2 นายวิทยาธร
บุญธรรม
6.3 นายนิคม
หล้าอ่อน
6.4 นายสุดสาคร
เหล่านารายณ์
6.5 นางสุนันท์
วันดีวงค์
6.6 นายบัญญัติ
สุทธิพร
6.7 นายสุวรรณ์
ปิยากรสกุล
6.8 นายธันวา
เพชรล้า
6.9 นางสาวสังวาลย์ บรรพตา
6.10 นายสิริเสวก
ศรีศิริ
6.11 นายพิชยั
สว่างชัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

19
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
7. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
7.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS(Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางผ่องพรรณ
เชื่อมทอง
ราชวินิต มัธยม
นายปรีชา
ไชยเพ็ชร
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
02
นางพิชญา
พันธรักษ์
ราชวินิต มัธยม
นายวิสานต์
นะอ่อน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
03
นายทรงเกียรติ
มณีโชติชตุ ิมา
ราชวินิต มัธยม
นางสาวอรชร
เสรีกุล
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
04
นางจินดา
อยู่เป็นสุข
ราชวินิต มัธยม
นางสาวกัณฐมณี
แกรอด
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
05
นางสาวศิริลักษณ์
ปิ่นทุพันธ์
ราชวินิต มัธยม
นางนิศากร
เลิศสุดยอด
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
06
นางปนิตา
สารธิมา
ราชวินิต มัธยม
นางสาวจิราวดี
โคตรภูมี
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
07
นางสาวชนิษฎา
กาแพงทอง
ราชวินิต มัธยม
นางสาววัลภา
ชวดคา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
08
นางสาวปัฐมาวดี
กาบังภัย
ราชวินิต มัธยม
นางสาวพรรณรัตน์
วัดนครใหญ่
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
09
นางสาวพัฑรา
ดารงธรรมนิจ
ราชวินิต มัธยม
นายอรรถพล
เรืองกลิ่น
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
10
นางสาวมาลิสา
เลิศพฤกษ์พนา
ราชวินิต มัธยม
นายนรากรณ์
จินพุทธ
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
11
นายปราโมทย์
กรีโรจนีย์
ราชวินิต มัธยม
นางสาวพิมพันธุ์
พิริยะวรางกูล
สตรีวิทยา
12
นางทิชาพร
นิลแพทย์
ราชวินิต มัธยม
นางสาวสุพชั ชา
เครือฉิม
สตรีวิทยา
13
นางชลธิชา
สุขพลอย
ราชวินิต มัธยม
นางวิมลศรี
จุฬารักษ์
สตรีวิทยา
14
นายวสันต์
บุระมิ
ราชวินิต มัธยม
นางสาวพากร
ธนไพศาลกิจ
สตรีวิทยา
15
นายพัชรากร
วรรณจงคา
ราชวินิต มัธยม
นางสาวณฐมน
ชยังกูรวรกุล
สตรีวิทยา
16
นางภณิดา
ประภายนต์
ราชวินิต มัธยม
นางสาวมาลัย
เกื้อกิจ
สตรีวิทยา
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ห้องสอบที่
17
18
19
20
21
22
23
24

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางวัลลภา
ประหารข้าศึก
นางสาวปิยากร
เป้ากลาง
นายกัมปนาท
นาควิจิตร
นางสาวเกศณิชชา
ทองมาก
นางพรรณี
อ้นรัตน์
นางสาวสังวาล
รอบคอบ
นางจิตรจานงค์
จันทรโคตร
นางสาวซี
บุญยกุศล
นางสาวไมตรี
เนียมทอง
นายขวัญชัย
สินปรุ
นางสาววรีสรา
จารย์ปญ
ั ญา
นายอทิพงษ์
มหานิล
นางสาววรางคณา
บัตรแก้ว
นางสาวสุรตั น์
เพิกจินดา
นางอัญชลี
ลีลานุวัฒน์กุล
ว่าที่ รต.ชลสินธุ์
แก้วสีขาว

ครูโรงเรียน
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา
ราชวินิต มัธยม
สตรีวิทยา

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

5.6 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
นายชลอ เขียวฉลัว

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นายปรเมศวร์ ลิ้มสกุล
ประธานกรรมการ
1.2 นายสมภพ
วัชฤทธิ์
กรรมการ
1.3 นางสาวแพรวนภา พรหมแสง
กรรมการ
1.4 นางสาววิภาดา สุพิษ
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นางสาวชาลิณี รามแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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2. ผู้ประสำนงำน
นางสาววิภาดา สุพิษ
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายเจตเจริญ
มาสีสุก
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุพร
กันทะวงศ์
พนักงานขับรถ
กรรมการ
3.3 นายทศพรชัย
งามสะอาด
รับ – ส่ง ครูไปคุมสอบ กรรมการ
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 นายประเสริฐ
มาลากรรณ
นักการภารโรง
กรรมการ
4.2 นายไพโรจน์
ลออเอี่ยม
นักการภารโรง
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
5.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นายวีระศักดิ์
จันทร์ทอง
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางบังอร
สุทัศน์วรวุฒิ
สตรีวิทยา
02
นางสาวจิราพร
เหมพุทธ
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางสาวศุกลรัตน์ เบ้าทอง
สตรีวิทยา
03
นางณัฐธิตา
จันทรนิยม
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นายนิติพงษ์
ปัญญาวงษ์
สตรีวิทยา
04
นางสาวสิริวรรณ ต้นชมพู
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางสาวบุษบา
วงวิพฒ
ั น์
สตรีวิทยา
5.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางนันธนา
อินทรุกขา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
นางสาวอนุรักษ์
ทิพย์มณี
สตรีวิทยา
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ห้องสอบที่
02
03
04
05
06

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวจุติมา
จันทร์ตระกูล
นางสายหยุด
ขุนทิพย์ทอง
นายวันรุ่ง
มากเตีย้ ม
นางสาวจันทร์จีรา
ทรัพย์ร่มเย็น
นางสาวนิภา
หวังหิรญ
ั โชติ
นางกมลรัตน์
ลิขนะกุล
นางวรารัตน์
พูลมี
นางเปรมจิต
ปักกาเล
นายนพดล
ทองอยู่สขุ
นางจิระวรรณ
พึ่งกริม

ครูโรงเรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา
มัธยมวัดเบญจมบพิตร
สตรีวิทยา

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และ
ไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.7 คณะกรรมกำรสนำมสอบ โรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย 2
นายไชยา กัญญาพันธ์

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางพนัสดา
สีมั่น
ประธานกรรมการ
1.2 นางพรรณาสรวง นิธากร
รองประธานกรรมการ
1.3 นางกานดา
นาคทอง
กรรมการ
1.4 นายธนกร
ธนอภิรัตน์ กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ์
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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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. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
5.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2,ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางสาวปรางทอง
สีแสง
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางกัญญาพัชร
จันทร์เสนา
โยธินบูรณะ
02
นางวัจนา
ประสงค์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางรุ่งรวี
วิริยากุล
โยธินบูรณะ
03
นางสาวศดาพิชญ์
อ่าหงษ์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย
แถบกาปัง
โยธินบูรณะ
04
นายเกียรติศักดิ์
อินกองงาม
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางพิริยา
สมวรรณ
โยธินบูรณะ
05
นายญาธิป
คล้ายกล่า
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางเทียน
หมวดไธสงค์
โยธินบูรณะ
06
นางหทัยทิพย์
ศรุติสตุ
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางอัมพร
คาดี
โยธินบูรณะ
07
นางสาวสุวรรณา
อนุทรงศักดิ์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นางอิลองก์อร
จารุจิต
โยธินบูรณะ
08
นางสาวณรัชต์
เชี่ยวการปราบ
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นายณัฐวุฒิ
มังกรกิ่ง
โยธินบูรณะ
09
นางเพชรรัตน์
เวสน์ไพบูลย์
ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
นายวชิรวิทย์
ธรรมนันทาวัฒน์
โยธินบูรณะ
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ห้องสอบที่
10
11
12
13
14
15
16

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวอารี
ระงับพิศม์
นางสิตาวีร์
มหาอริยทิพย์
นางสาวทัศนีย์
อุตมฉันท์
นางฐิติรัตน์
แจ้งคา
นายจิรวัฒน์
บุณยะกาญจน
นางสุจิตรา
ศิรประภาพงศ์
นางสาวกนกพร
จิตอักษร
นายโสภณ
ศรีคาภา
นางวัชราภรณ์
วัฒนศัพท์
นายอาพลศักดิ์
โรจนสมภพ
นายซุปเปอร์
สุกันทา
นายกามนิต
ใบภักดี
นางจันทศรี
สุตโต
นางสาวณัฐนิม
เกษแก้ว

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

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

5.8 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางเฉลียว
ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
1.2 นายวิสทุ ธิ์
ทิพย์พงษ์
กรรมการ
1.3 นางกัญจนพร สิทธิสาตร์
กรรมการ
1.4 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
นางเฉลียว ทิพย์พงษ์
มีหน้ำที่ ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายวิสุทธิ์ ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
3.2 นายวิรัตน์ เปลี่ยนสุภาพ 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
4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นายธีรชัย ศรีนาม
ประธานกรรมการ
4.2 นายวิรตั น์ เปลี่ยนสุภาพ นักการภารโรง กรรมการ
4.3 นางเงิน พิทักษ์
นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะทำงำนเก็บรักษำข้อสอบ
5.1 นายวิสุทธิ์ ทิพย์พงษ์
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
กรรมการ
มีหน้ำที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์เกีย่ วกับการสอบ จากโรงเรียนสตรีวิทยา และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
และส่งมอบให้กบั คณะกรรมการกลางตามเวลาที่กาหนด
6. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
6.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นายวัชระ
ช่วยพิชยั
วัดบวรนิเวศ
นางนัทกาญจน์
รัตนวิจิตร
ราชวินิต มัธยม
02
นางสาวพิมพ์รภัส
พรหมเจดีย์
วัดบวรนิเวศ
นางสาวอภิญญา
บุญผดุงชัย
ราชวินิต มัธยม
03
นางสาวอรุณ
นีระเมฆ
วัดบวรนิเวศ
นางสาวเสาวนีย์
นวลน้อย
ราชวินิต มัธยม
6.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางวาสิฏฐี
เลิศวิชยั ยุทธ์
วัดบวรนิเวศ
นางสุภัสดา
วันเพ็ญ
ราชวินิต มัธยม
02
นางพรพิมล
เจริญสุข
วัดบวรนิเวศ
นางสาวน้าทิพย์
พรพัฒนานิคม
ราชวินิต มัธยม
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ห้องสอบที่
03

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางอนุช
วงศ์ชุ่มเย็น
นางสุพรรณี
รัตนวิมล

ครูโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ
ราชวินิต มัธยม

มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
5.9 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนวัดรำชำธิวำส
นายสมทบ
โตสุรัตน์
หัวหน้ำสนำมสอบ
นางพัชนีย์
เจริญโล่ห์ทองดี กรรมการ
นางนีรนุช
แสวานี
กรรมการและเลขานุการ
1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางนีรนุช
แสวานี
ประธานกรรมการ
1.2 นางนัยนา
วรรณคุณ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางจันทิมา
สุขพัฒน์
กรรมการ
1.4 นายพงษ์ธร
วชิระปราการพงษ์
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวน
ให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
นางนีรนุช
แสวานี
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน อำหำร และน้ำดื่ม
3.1 นางพัชนีย์
เจริญโลห์ทองดี
3.2 นางสาวบุษยาณี
ปูชิตากร
3.3 นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง
3.4 นางสาวยุวลักษณ์
ใจภักดิ์
3.5 นายพิเชษฐ์
รัตนจริยาคุณ
3.5 นางอนงค์ลักษณ์
สุรินทร์คา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำที่
1. จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้าดื่ม ให้กับคณะกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ฝา่ ยต่าง ๆ
2. ประสานงานสรุปรายรับรายจ่าย เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร
3. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์
4.1 นางพิมพิลา
หมื่นศร
กรรมการ
4.2 นางปรียนันท์
วรรธน์วโรทัย
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. ประชาสัมพันธ์ความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกีย่ วกับสถานที่สอบและห้องสอบ
2. ประชาสัมพันธ์เวลาที่ใช้ในการดาเนินการสอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสอบ
5. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
5.1 นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์
ประธานกรรมการ
5.2 นายปรีชา ชื่นนิยม
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
6. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
6.1 นายกริชเพชร คล้ายพันธ์
ประธานกรรมการ
6.2 นายทองปอน
แสนปะทะ
กรรมการ
6.3 นายคารณ
ผลพล
กรรมการ
6.4 นายโสภา
สีไสว
กรรมการ
6.5 นางสาววิไลรัตน์ ผลสวัสดิ์
กรรมการ
6.6 นายทองด้วง
มุยไธสง
กรรมการ
6.7 นายเฉลา
ต่อเนื่อง
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
7. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
7.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางอุรารัตน์
ทรัพย์ห่วง
วัดราชาธิวาส
นางสาวรัตนา
แก้วรักษา
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
02
นางสาวสุภาพรรณ
ธาระเขตร์
วัดราชาธิวาส
นางรัชนี
บุญรัมย์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
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ห้องสอบที่
03
04
05

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวปิยวรรณ์
อุดมพงศ์พิพัฒน์
นางพาณี
โพธิอะ
นายพงศกร
โพยขุนทด
นางสาวนิภา
จันผ่อง
ว่าที่ ร.ต.สุเทพ
แก้วรัตน์
นางสาวดุษฎี
เทพนนท์กลาง

ครูโรงเรียน
วัดราชาธิวาส
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วัดราชาธิวาส
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วัดราชาธิวาส
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

5.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นายชนินทร์
พุ่มศิริ
วัดราชาธิวาส
นางสาวพฤฒยา
เลิศมานพ
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
02
นางหฤทยา
สุขวรกิจวนิช
วัดราชาธิวาส
นายธิติพนธ์
เนาวพันธ์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
03
นายอารดา
สุภัครัตนโชติ
วัดราชาธิวาส
นายชรินทร์
ชุมภูห้วย
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
04
นายธนดล
อ่อนอยู่
วัดราชาธิวาส
นางมาลี
พานิชกิจ
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
05
นางฤดี
สุนทรวรรณ
วัดราชาธิวาส
นางเรวดี
ไกรฤกษ์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
06
นายชัยรัตน์
ลีจ้อย
วัดราชาธิวาส
นางสาวนฤมล
สุวิพล
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.10 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนศีลำจำรพิพัฒน์
นายสกุล ทองเอียด

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางมณีรตั น์
สุทธิพันธ์
ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวเจนจิรา เฉลียวฉลาด
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวสุภาณี ยอดระบา
กรรมการ
1.4 นางสาววิภาดา แซ่เลีย่ ง
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
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3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางศุภธิวรรณ
นุชาหาญ
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นางพิศมัย
จันทร์มหา
กรรมการ
3.2 นายนิพนธ์
มากขา 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
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
3.1 นายมนัส
เมกขุนทด
นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
นางวนิดา
เรียวไพศาลศักดา
นางสาวสุพรรษา
บางท่าไม้
02
นางสาวกฤษฎี
ไกรสวัสดิ์
นางขันคา
ดีวงษ์
03
นางวิลาวัลย์
นามศรี
นางสาวดุษฎี
ชัยสวัสดิ์
04
นางสาวชฏาพร
สกุลสม
นางณัฏฐณิชา
บุญวรรณ
05
นางอัญชลี
สุดชูเกียรติ
นางสาวปิยวรรณ
เรืองรักษ์

System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2, ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ครูโรงเรียน
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ

30
ห้องสอบที่
06
07
08
09
10

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นางสาวจริยาวรรณ
เนื่องฤทธิ์
นางสาวนาฏยา
ฉุยฉาย
นางสาววัชรี
กาญจนเสมา
นางสาววราภรณ์
สุพันธุ์วณิช
นายสินชัย
สุขเกษม
นางสาวสุทศิ า
นิลมณี
นางปทุม
ศรีพนา
นายนนกร
มังคละศิริ
นางสาวกนกวรรณ
สีหนาท
นายวาที
แก้วพุกัม

ครูโรงเรียน
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ

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

5.11 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธำรำม)
นายณรงค์

คาภู

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางวิชชุดา
ทิพยกานนท์
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีรชัย
ศรีขจร
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพฒ
ั น์
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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3. คณะทำงำนเก็บรักษำข้อสอบ
3.1 นางสาวสินีนาฏ ศรีพัฒนะพิพัฒน์
มีหน้ำที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบจากศูนย์เครือข่าย และเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย และส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางตามเวลาที่กาหนด
4. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
4.1 นายวีรชัย
ศรีขจร
กรรมการ
4.2 นายมนตรี
สักยะพรต
คนขับรถ
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 นางบุบผา
สวัสดี
ประธานกรรมการ
5.2 นายนิยม วายนต์ นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
6. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
6.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
331
นางสาวนุชนาถ
บุญประเสริฐ
นางสาวขวัญสุดา
ประวะภูโต
02
332
นายธีรชัย
พลรักษา
นางสาวประพาฬรัตน์ เลิศเกษม
03
333
นางอุษา
จินดาคุณ
นายไพโรจน์
ทองวั่น
04
334
นางสุภาภรณ์
แจ้งพุ่ม
นางสาวนิธยิ า
ทองยวน
05
335
นางสาวสุภาภรณ์
ดีช่วย
นางสาวนันธิยา
ไชยสะอาด

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
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6.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
244
นางสาวเสาะหงิม
ตั้งล้าเลิศ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
นางสาวสุวรรณี
พจนประพันธ์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
02
245
นางกาญจนา
นุ่นพันธ์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
นางสาวนิภาพร
พงษ์สุธีธรรม
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.12 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนสันติรำษฎร์วิทยำลัย
นำยณัฐกิจ บัวขม

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันติรำษฎร์วทิ ยำลัย หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางนงลักษณ์
วังปรีชา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 นางสุชัญญา
ยะคะนอง
รองประธานกรรมการ
1.3 นางสาวจรรยา
ธนะนิมิตร
กรรมการ
1.4 นายนาวี
ศรสาเร็จ
กรรมการ
1.5 นายวิศิษฎ์
จรัสวัฒนาพรรค์
กรรมการ
1.6 นายจรูญวิชญ์
ผลสุวรรณ
กรรมการ
1.7 นายกมล
ภิรมย์แก้ว
กรรมการ
1.8 นางสาวจิตรวรรณ บุญมี
กรรมการ
1.9 นางสุดาสมร
วงศ์สุทธิชาติ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.10 นางวิไล
ไชยประเสริฐ
พยาบาล
1.11 นายภัคพงศ์
แสนเกษม
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
1.12 นางวิระภรณ์
ปานจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
1.13 นายชุมพล
ผิวงาม
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวน
ให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
2.1 นางวิระภรณ์ ปานจันทร์
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หน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายศิริพงษ์
พูลเทียบรัตน์
กรรมการ
3.2 นายภัคพงษ์
แสนเกษม
กรรมการ
3.3 นายบุญประเสริฐ ตู้จินดา
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. คณะทำงำนเก็บรักษำข้อสอบ
4.1 นางนงลักษณ์ วังปรีชา
ประธาน
4.2 นางสุชัญญา
ยะคะนอง
รองประธาน
4.3 นายชุมพล
ผิวงาม
กรรมการ
4.4 นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ
กรรมการ
4.5 นางวิระภรณ์
ปานจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
รับแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบจากศูนย์เครือข่าย และเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย และส่งมอบให้
คณะกรรมการกลางตามเวลาที่กาหนด
5. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
5.1 นายภูสิทธิ์
ประยูรอนุเทพ
ประธานกรรมการ
5.2 ว่าที่ ร.ต.เยียน หลวงคล้ายโพธิ์
รองประธาน
5.3 นายสุกิจ
ประเสริฐกลิ่น
กรรมการ
5.4 นายเสนาะ
สิงห์ทอง
กรรมการ
5.5 นายสรายุทธ
ตุ้มผึ้ง
กรรมการ
5.6 นายสาราญ
ประดับนาค
กรรมการ
5.7 นายเกษมสันต์ ศรีประเสริฐ
กรรมการ
5.8 นางสาวจุฑา
กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
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6. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
6.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางราไพ
ช่วยกิจ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางศรีวรรณ
เที่ยงตรง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
นางสาวกมลธร
กิมอารีย์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวกชวรา
ทองปรางค์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
นายพิษณุ
กุศลวงศ์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวฉัตรลักษณ์
สง่ากุลพิพฒ
ั น์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
นายสุวรรณ
ผาดไธสง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวฉัตรวิมล
เข็มพันธ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
นางสาวรัสมี
โทอุตทา
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางวิไล
ชูส่งแสง
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
06
นางสาวกัญญ์วรา
ผลเจริญ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวนภานันท์
ศรีธงชัย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
07
นางสาวสุวิมล
ช้างแจ้ง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเกวลิน
แววสง่า
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
08
นางเนตรนัดดา
พันธุมิตร์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นายเด่นชัย
เขตบุญไสย
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
09
นางอุไร
ไชยพงศ์พาณิช
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางตรีรตั น์
โพธิสิทธิ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10
นางสาวศิริรัตน์
วงศ์ศิริ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสมศรี
บุญญานิตย์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
11
นางสาวปทุมมา
อยู่ชมญาติ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
เรียนร่วม นางสาวชนัฎกฤตา
อายุยืน
สันติราษฎร์วิทยาลัย
6.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นางสาวณัฏฐวรินทร์
แย้มปั้น
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวกรรฐวรรณ
จันทร์เปรมปรี
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
02
นายประมวล
อัตถารส
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเมธาพร
กรอบสนิท
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
03
นางจุฑารัตน์
สมบูรณ์หิรัญ
สันติราษฎร์วทิ ยาลัย
นางสาวเพียงกมล
เลิศเจริญพร
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
04
นางสุดา
พูนพัฒน์
สันติราษฎร์วทิ ยาลัย
นางสาวสุธารส
วรนาม
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
05
นางสาวศรีสุดา
เปรมผลกมล
สันติราษฎร์วทิ ยาลัย
นางสาวรัตติกาล
ศรีคา
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
06
นางสาวนภัทร
พันธ์คง
สันติราษฎร์วทิ ยาลัย
นางพัทธนันท์
พิรุณ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
07
นางสาวปราณี
ปิ่นแสง
สันติราษฎร์วทิ ยาลัย
นายอุดมชัย
ใจซื่อกุล
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ห้องสอบที่
08

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรีเยียน
หลวงคล้ายโพธิ์
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางกรกมล
วัฒนวิจารณ์
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
09
นางสาวกฤติยาทณี
เจริญลอย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวจันทนา
อุปละ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
10
นางสาวจินดารัตน์
แก้วพิกุล
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางชวนพิศ
ฟุ้งเกียรติ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
11
นางณสิริ
คุ้มพร
สันติราษฎร์วิทยาลัย
เรียนร่วม นางสาวกรรณิกา
อัจฉริยะเกียรติ
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเนาวรัตน์
กันเพชร
สันติราษฎร์วิทยาลัย
นางสาวเทียนขวัญ
มุ่งอ้อมกลาง
สันติราษฎร์วิทยาลัย
มีหน้ำที่ 1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และ
ไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.13 คณะกรรมกำรสนำมสอบ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายจรัสฤทธิ์

กลิ่นสุวรรณ

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นายพิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง
ประธานกรรมการ
1.2 นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ
1.3 นางประภา
เจริญผล
กรรมการ
1.4 นายภวินท์
ศรีบุญเรือง
กรรมการ
1.5 นายวัชรานนท์ ลาบึง
กรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวนให้ถูกต้อง
ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน
นายพิรยิ พงศ์ เตชะศิริยืนยง
หน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายนาวิน โพธิศ์ รี
ประธานกรรมการ
3.2 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
4. คณะกรรมกำรกำรเงิน และประชำสัมพันธ์
4.1 นางสาวณปภัช ถีติปริวตั ร์
กรรมการ
5. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
5.1 นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ
5.2 นายณรงค์ บุญทน
นักการภารโรง กรรมการ
5.3 นายนายสุบัน สุขประเสริฐ นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
4. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
4.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นายนาวิน
โพธิ์ศรี
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวชลธิชา
ศรีเอี่ยม
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
02
นางลภัสรดา
ศิริเขตรกิจ
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาววิราภรณ์
เจตวัง
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
03
นางสาวเจษฎาภรณ์ โนนกอง
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวสุรีพร
นิลมณี
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
04
นายวีระชัย
ศรขรรค์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายปิยะ
องอาจ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
05
นางสาวกรปภา
สถานพงษ์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวศิวพร
จอมคาสี
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
06
นายวุฒสิ รรค์
เอี่ยมสะอาด
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวสมฤทัย
เฟื่องคณะ
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
07
นางไพรัตน์
มานิตยกูล
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวสุนยี ์
กิตติศิริพิพฒ
ั น์
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
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ห้องสอบที่
08
09

คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
นายณฐพล
หาญตะล่อม
นางถวิล
ภพสมัย
นางสาววัลยา
ทวีสมบูรณ์
นางสาวดุษฎี
อินทุยศ

ครูโรงเรียน
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
วัดราชาธิวาส
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
วัดราชาธิวาส

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
นายวินชีวี
มหาวารีดารงกุล
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายยุทธศักดิ์
สว่างสมุทรชัย
วัดราชาธิวาส
02
นายเทิดเกียรติ
เสมาทอง
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวสุนยี ์
รุททองจันทร์
วัดราชาธิวาส
03
นางอรสา
คุรุรัตน์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวศิริลักษณ์
ประชากุล
วัดราชาธิวาส
04
นายธีระยุทธ
ชินสมบรูณ์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายศักดา
พึ่งเจียม
วัดราชาธิวาส
05
นายอัยยรัฐ
กาฬดิษย์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางเชนิสา
ชื่นสุวรรณ
วัดราชาธิวาส
06
นายพิทักษ์
แจ้งมงคล
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางพรรณทิพา
สาธวาทร
วัดราชาธิวาส
07
นางษมากร
บุญยงค์
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวอรยุดา
รัตนเดช
วัดราชาธิวาส
08
นายเกียรติพงษ์
นุ่มแนบ
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นายสุรัตน์ชยั
สิริรัตน์ชัยกุล
วัดราชาธิวาส
09
นางสุดา
พนันชัย
มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
นางสาวนิภารัตน์
มลีรัตน์
วัดราชาธิวาส
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ

5.14 คณะกรรมกำรสนำมสอบโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
นายมนัส

ปิ่นนิกร

หัวหน้ำสนำมสอบ

1. คณะกรรมกำรกลำง
1.1 นางยุพิน แสงผดุง
ประธานกรรมการ
1.2 นางกัลยา ชาญฤทธิ์
รองประธานกรรมการ
มีหน้ำที่
1. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และเอกสารประกอบการสอบจากคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ
2. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบของชุดวิชาที่สอบให้ตรงกับตารางสอบ
ให้กรรมการกากับสอบ
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3. รับซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและนับจานวน
ให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษคาตอบและปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการกากับการสอบ
4. ส่งซองแบบทดสอบ กระดาษคาตอบ และใบเซ็นชื่อผูเ้ ข้าสอบ ส่งให้คณะกรรมการเก็บรักษา
5. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
2. ผู้ประสำนงำน
นางนิยตา วิลยั
มีหน้ำที่
ประสานงานกับศูนย์สอบ (สพม.1) และโรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบในศูนย์เครือข่ายเกี่ยวกับการดาเนินการจัดสอบ
เพื่อให้การดาเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมกำรรับ – ส่งข้อสอบ
3.1 นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ
กรรมการ
3.2 นายสัญญา โพธิ์สัมฤทธิ์ 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
4. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ
4.1 นายวิชา ทองอยู่ นักการภารโรง กรรมการ
มีหน้ำที่
1. เตรียมสถานที่สาหรับการจัดสอบ
2. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบในสนามสอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ติดรายชื่อผูเ้ ข้าสอบและแผนผังที่นงั่ สอบหน้าห้องสอบ จัดห้องสอบ
4. ดาเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย
5. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
5.1 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System)
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
01
241
นางปราณี
กาฬสุวรรณ
นางสาวเกตุวดี
คมขา
02
242
นางอัจฉรา
คาสิงห์
นางสาวณัฐรดา
เบ้าคา
03
243
นางสุนันท์
ธนะพัฒน์
นางสุภางค์
สอนศาสตร์
04
251
นางสาวธีราภรณ์
ผลกอง
นายพิกุล
ภูผาผัน
05
252
นางสาวนิภัทร์ชล
ปัญจศิริวงศ์
นายวสวัตติ์
ขายของ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ครูโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
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ห้องสอบที่
06
07

สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
253
นายวิศวะ
ผลกอง
นางนภาพร
มูลรัตน์
254
นายชัชวาล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
นายสุธน
ชูชัย

ครูโรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
วัดน้อยนพคุณ
ศีลาจารพิพฒ
ั น์

4.2 คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ห้องสอบที่ สถำนที่สอบ
คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ
ครูโรงเรียน
01
231
นางพูลสุข
ณัฏฐการณิก
วัดน้อยนพคุณ
นางสาวชนานุช
ดอกประทุม
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
02
232
นายพิจิตร
ประวีณวรกุล
วัดน้อยนพคุณ
นางสาวพรพรหม
วิศิษฎ์วณิชย์
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
03
233
นายประยุทธ
คากอง
วัดน้อยนพคุณ
นายศราวุธ
ยมยิง่
ศีลาจารพิพฒ
ั น์
มีหน้ำที่
1. รับ – ส่งแบบทดสอบ กระดาษคาตอบและเอกสารการสอบจากคณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ
ตามกาหนดเวลา
2. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต
3. กากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามคู่มือการจัดสอบฯ
4. รายงานการกากับการสอบให้หัวหน้าสนามสอบ/กรรมการกลางทราบ
ทั้งนี้ตงั้ แต่บดั นี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

(นางเบญญาภา คงรอด)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบโรงเรียนสตรีวิทยา

