คําสั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ที่ ๔๙ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
ห้องเรียนพิเศษ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙
ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้ดําเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๑ และ
ม.๔ โดยโรงเรี ย นจะดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ชั้ น ม.๑ และ ม.๔ ในวั น ที่ ๕-๖ มี น าคม
พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เพื่อให้การสอบดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายเอกพรต สมุทธานนท์
ผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวพนิดา ตึกแสวง
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายสมชาย เบาเนิด
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๔ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๕ นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๗ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
หน้าที่ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุดอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๒.๒ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
๒.๓ นางวัชรี อําพันหอม
ครู คศ.๓
กรรมการ
๒.๔ นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครู คศ.๒
กรรมการ
๒.๕ นางลมัย แจ้งสว่าง
ครู คศ.๒
กรรมการ
๒.๖ นายเมธา มูลมา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๗ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๘ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๙ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๐ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวสุทัสสา บุญคุ้ม
๒.๑๔ นางสาววรรณิภา ภูไทย
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาววาสนา โชติเรือง
เจ้าหน้าที่สํานักงาน
กรรมการ
๒.๑๖ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๗ นางสาวชลธิชา แป้นเชื้อ
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.๑ และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
~๑~

๒. มอบหมายครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม.๑ และ
ม. ๔ จํานวนระดับชั้นละ ๔๐ ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบ และพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล
ส่งที่งานวัดผล
๓. คณะกรรมการกํากับการทําข้อสอบ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓.๑ นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
กรรมการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๓.๒ นายเมธา มูลมา
ครู คศ.๑
๓.๓ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
กรรมการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ มอบหมายครูในกลุ่มสาระฯ ให้ออกข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
จํานวนระดับชั้นละ ๔๐ ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบ และพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ ส่งเป็นไฟล์ข้อมูล
ส่งที่งานวัดผล ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔. คณะกรรมการรวบรวมและจัดเรียงไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ
๔.๑ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๓ นางสาวศศิภา นวลละออง
๔.๔ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รวบรวมไฟล์ต้นฉบับข้อสอบพร้อมเฉลยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒. จัดเรียงไฟล์ต้นฉบับข้อสอบพร้อมพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ
๕. คณะกรรมการอัดสําเนาข้อสอบ
๕.๑ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๕.๔ นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
หน้าที่ อัดสําเนาข้อสอบ
๖. คณะกรรมการจัดเรียงข้อสอบบรรจุซอง
คณะกรรมการจัดเรียงข้อสอบบรรจุซองวิชาคณิตศาสตร์
๖.๑ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวอรทัย ละคร
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจัดเรียงข้อสอบบรรจุซองวิชาวิทยาศาสตร์
๖.๓ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๖.๔ นางสาวชิดชนก ไชยยะ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเรียงและเย็บข้อสอบบรรจุซองตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
๗ คณะกรรมการกลาง วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
๗.๑ นางสิริยากร ฉายสุริยะ
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางลมัย แจ้งสว่าง
ครู คศ.๒
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
กรรมการ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗.๔ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
๗.๕ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗.๖ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
กรรมการ
๗.๗ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ควบคุมเวลาในการสอบแต่ละวิชาให้ตรงตามตารางสอบ
~๒~

๒. รับ - ส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบ
๓. นับข้อสอบและกระดาษคําตอบที่นักเรียนทําเสร็จแล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
๘. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๘.๑ นายเชิดชัย มูลสุวรรณ
๘.๒ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายองค์ แจ้งสว่าง
พนักงานพิมพ์ดีดขั้น ๒
กรรมการ
๘.๔ นายดอเลาะ แมะแฮม
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๘.๕ นางวรรณา ศรีสิงห์
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
กรรมการ
๘.๖ นางเพลินพิศ ธรรมกัณยา
ลูกจ้างชั่วคราว
๘.๗ นายจีน ธรรมกัณยา
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๘.๘ นายบุญจันทร์ ประเสริฐเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๘.๙ นางสําเริง บุญน้อย
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๘.๑๐ นางสาววราณี ดีเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๘.๑๑ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๒ นายสุเมธ วรรณหัด
ครูผู้ช่วย
๘.๑๓ นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุศิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดห้องสอบจํานวน ๔ ห้อง ห้องละ ๓๕ คน ณ อาคาร ๔๒๔ล ชั้น ๔
๒. ดูแลการทําความสะอาดห้องสอบ
๙. คณะกรรมการกํากับห้องสอบ
คณะกรรมการกํากับห้องสอบ วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ห้องที่ จํานวน
กรรมการกํากับห้องสอบ
๑
๓๕ คน นายธงชัย ฟุ้งเฟื่อง
นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์
๒
๓๕ คน นางณัฐนันท์ นิลพัฒน์
นางสาวช่อทิพย์ จัตริ
๓
๓๕ คน นางสาวศรีรัตน์ บัวทอง
นายสุเมธ วรรณหัด
คณะกรรมการกํากับห้องสอบ วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙
ห้องที่ จํานวน
กรรมการกํากับห้องสอบ
๑
๓๕ คน นางสาวอภัสรา สัตถา
นายวิบูลย์ เที่ยงธรรม
๒
๓๕ คน นางสาววรรณิภา ภูไทย
นางสาวรักษ์นรินทร์ เผือกรักษ์
๓
๓๕ คน นางสาวนภวรรณ อดทน
นายวชิรวิชญ์ ตีรณานุสิษฐ์
หน้าที่ ๑. กํากับห้องสอบให้อยู่ในความเรียบร้อย
๒. หากมีความจําเป็นต้องไปราชการหรือมีกิจธุระส่วนตัวทีไ่ ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กํากับห้องสอบได้
ให้ทําการแลกเปลี่ยนวันกํากับห้องสอบกับกรรมการท่านอื่นไว้ล่วงหน้าโดยเขียนบันทึกลงใน
แบบฟอร์มการเปลี่ยนหน้าที่กาํ กับห้องสอบ
๑๐. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
๑๐.๑ นางสิรยิ ากร ฉายสุริยะ
ครู คศ.๒
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวทิพวรรณ โถชัยคํา
ครู คศ.๑
๑๐.๓ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวนัทดาภรณ์ มรรคเนมี
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวณชนก โพธิ์พินิจ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ตรวจข้อสอบ
~๓~

๑๑. คณะกรรมการกรอกคะแนน
๑๑.๑ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ. ๑
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ. ๑
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ นางสาวพรพรรณ บุญวัน
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวณิชาลฎา แสงจิตต์พันธุ์ ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ กรอกคะแนนสอบตามแบบฟอร์มลงในคอมพิวเตอร์และส่งคะแนนให้คณะกรรมการตัดสินผลการสอบ
คัดเลือก
๑๒. คณะกรรมการตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑๒.๑ นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
๑๒.๒ นางสาวอรุณศิริ สัมมา
ครู คศ.๑
รองประธานกรรมการ
๑๒.๓ นางสาวกมลชนก ม่วงศรีจันทร์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒.๔ นายธรรม์ธเนศวร์ แก้วสุขใส
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๕ นายสถาพร ดรทะนัย
ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ตัดสินผลการสอบคัดเลือก
๒. จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเอกพรต สมุทธานนท์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

~๔~

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 5 และอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา
09.00 – 10.00
10.00 – 11.00

รวมเวลา (นาที)
60
60

~๕~

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

