
 

  ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ที่  ๓๙๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ าลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------- 

      ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุ เคราะห์  ๑” ได้ร่วมกับบริษัทออนดีมานด์ เอ็ดดู เคชั่นจ ากัด              
จะด าเนินการจัดโครงการ TCASter MOCK EXAM  จ าลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่  ๒๐ – ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมนักเรียนให้มี
ความคุ้นเคยกับการท าข้อสอบและเห็นแนวข้อสอบแบบต่างๆ นักเรียนจะได้น าไปศึกษาค้นคว้า และพัฒนา ปรับปรุง
เพ่ิมเติม  เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจก่อนสอบจริง  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินการดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายปลื้ม  ปรีชา ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 

หน้าที ่ ๑. วางแผนและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ 
         ๒.  ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
         ๓.  ก ากับ  ดูแล  และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 

 

 



 -๒- 

กรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

                                            ๑.  กรรมการจัดท าข้อสอบ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายชนะพล  เฉลิมสถาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวมณีแก้ว  ศรีดีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวฏิญาฏา  ใจดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑.  จัดท าข้อสอบที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วนทุกรายวิชา 
         ๒.  น าข้อสอบรายวิชาต่างๆ มาจัดแยกเป็นห้องโดยให้มีจ านวนข้อสอบเพียงพอกับนักเรียนที่สมัครสอบ 

                                 ๒.  กรรมการจัดห้องสอบ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
ผู้ท าหน้าที่ก ากับห้องสอบ 

คร ู กรรมการ 
กรรมการ 

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมป้ายห้องและติดหน้าห้องสอบ 
๒. จัดห้องสอบ  โดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอดีกับจ านวนนักเรียนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  

                                               ๓.  กรรมการกลางด าเนินการสอบ 
นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย  คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู กรรมการ 
นายภูวดล  ส าล ี คร ู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. รับข้อสอบแล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตามตารางสอบ   
 ๒. น าข้อสอบให้กรรมการก ากับห้องสอบก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาท ี
          ๓. ตรวจเช็คกระดาษค าตอบและข้อสอบ  
 ๔. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ 

 

 

 

 

 

 



                                                                   -๓- 

๔.  กรรมการก ากับห้องสอบ 
วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 ห้อง
สอบที่ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

๑ ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์      ครูผู้ช่วย 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ         คร ู                      (ภาคเช้า)  
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ  (ภาคบ่าย) 

๒ ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 
ม.๖/๔ 
ม.๖/๕  
ม.๖/๖ 
ม.๖/๗ 

๓๕ 
๓๙ 
๓๑ 
๓๖ 
๔๑ 
๔๑ 

หอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 
๘๔ พรรษา 

นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์    ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด    ครู ช านาญการพิเศษ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์        ครู ช านาญการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ   ครู 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา        ครูผู้ช่วย 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์      ครู                      (ภาคเช้า) 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่    ครู                      (ภาคบ่าย) 

๓ ม.๓/๑ ๓๔ ๒๑๔ นางสาวสมาพร  สมสืบ          ครู ช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก       คร ู

๔ ม.๓/๒ ๔๒  ๕๑๒ นางจิตร์สมา  สมงาม            คร ูช านาญการ 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง     ครูผู้ช่วย 

๕ ม.๓/๓ ๓๙    ๕๑๓ นางสาวพรทิพย์  อุดร           ครู ช านาญการพิเศษ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร    ครู 

๖ ม.๓/๔ ๔๒ ๕๑๔ นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น    ครู 
นายปรัชญ์ชกรณ์  วรานะเศรษฐกุล   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

๗ ม.๓/๕ ๔๐ ๕๑๕ นางสาวสุรีย์  ทนคง              คร ู
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครูผู้ช่วย 

๘ ม.๓/๖ ๓๙ ๕๒๒ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน     ครู ช านาญการพิเศษ 
นายมัรซูกีย์  อับดุลวาริษ        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

๙ ม.๓/๗ ๓๘ ๕๒๓ 
 

นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี         คร ู
นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง      ครูอัตราจ้าง 

๑๐ ม.๓/๘ ๔๐ ๕๒๔ นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข       ครูอัตราจ้าง 
นายกฤษณะพงศ์  น้อมผล      นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

๑๑ ม.๓/๙ ๓๙ ๕๒๕ นายประสพชัย  แน่ประโคน     คร ูช านาญการพิเศษ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน     คร ู

๑๒ ม.๓/๑๐ ๓๘ ๕๒๖ นายสมพร  อมรเวช              คร ู
นางสาวศิริวรรณ  โอริส          คร ู

 

 

 

 

 



                                                                   -๔- 

วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
ห้อง

สอบที่ 
ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

๑ ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   ครู ช านาญการ   
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง              ครูผู้ช่วย 

๒ ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 
ม.๖/๔ 
ม.๖/๕  
ม.๖/๖ 
ม.๖/๗ 

๓๕ 
๓๙ 
๓๑ 
๓๖ 
๔๑ 
๔๑ 

หอประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 
๘๔ พรรษา 

นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด        ครู ช านาญการพิเศษ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์             ครู ช านาญการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่           ครู                       
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ      ครู 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา           ครูผู้ชว่ย 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์               ครูผู้ช่วย 

 

หน้าที ่  ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปด าเนินการสอบตามห้อง ที่ได้รับมอบหมาย 
           ๒. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ และให้นักเรียนนั่ง 
               อยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลาท าข้อสอบของแต่ละวิชา  
           ๓. น าข้อสอบและกระดาษค าตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมการกลาง 
หมายเหตุ  กรรมการก ากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาท ี

      ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ   เพ่ือบังเกิดผลดีต่อโรงเรียนและทาง
ราชการสืบไป 
 

                         สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                                                                    

                                                              (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจ าลองการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 
๒๐ ต.ค. ๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

๑๐.๑๐ – ๑๑.๔๐ น. 
๑๒.๕๐ – ๑๔.๒๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาภาษาไทย 

๓/๑  ห้อง  ๒๑๔ 
๓/๒  ห้อง  ๕๑๒ 
๓/๓  ห้อง  ๕๑๓ 
๓/๔  ห้อง  ๕๑๔ 
๓/๕  ห้อง  ๕๑๕ 
๓/๖  ห้อง  ๕๒๒ 
๓/๗  ห้อง  ๕๒๓ 
๓/๘  ห้อง  ๕๒๔ 
๓/๙  ห้อง  ๕๒๕ 
๓/๑๐  ห้อง  ๕๒๖ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา หมายเหตุ 
๒๐ ต.ค. ๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๒๐ น. 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาภาษาไทย 
วิชาสังคมศึกษาฯ 

๖/๑  ห้อง  ๕๑๗ 
๖/๒ – ๖/๗  หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา 
 

๒๑ ต.ค. ๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๒๐ น. 
 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

๖/๑  ห้อง  ๕๑๗ 
๖/๒ – ๖/๗   หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา 

 


