
 

 
 
 

     ค ำส่ังโรงเรียนวัดรำชโอรส  
         ท่ี  25 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดสอบทุนเพชรรำชโอรส ปีกำรศึกษำ 2565 
  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบทุนเพชรราชโอรส ประจ าปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องสอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติของทุนเพชรราชโอรส  

  อาศัยอ าน าจตามความในมา ตร า 39(1) แห่งพร ะราชบัญญั ติระเบียบบริห าร ราชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ             
ออกข้อสอบทุนเพชรราชโอรส ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 นายบุญชู   กล้าแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายอาทิตย์ จิตรม่ัน รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.3 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4 นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายชวนชัย วรรณสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี   ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
         การรับนักเรียนที่ก าหนด 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.1 นายชวนชัย วรรณสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
2.3 นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
2.4 นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ             กรรมการ 
2.5 นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์          ครู              กรรมการ 
2.6 นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
2.7 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการ 
2.8 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี   1) วางแผนการด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ มีความประสงค์สอบชิงทุ น         
เพชรราชโอรส ต้ังแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 

        2) ด าเนินการประกาศรับสมัคร จัดท าใบสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร สถานที่รับสมัครและประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆ              

            3) ควบคุมดูแลการรับสมัครฯ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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3.  คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนทุนเพชรรำชโอรส 
3.1 นายชวนชัย วรรณสิทธ์ิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
3.2 นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ             กรรมการ 
3.3 นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ             กรรมการ 
3.4 นายเอกชัย ณ ประสิทธ์ ครูช านาญการ             กรรมการ 
3.5 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการ 
3.6 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ 

    หน้ำท่ี 1)  ร่วมประชุมวางแผนก าหนดผู้รับสมัครประจ าแต่ละวัน  
  2)  จัดเตรียมอุปกรณ์การรับสมัคร 
  3)  ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
   4)  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียน รับสมัครและออกบัตรประจ าตัวผู้สอบ   
 5)  เก็บหลักฐาน (ใบสมัคร / ต้นขั้วบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) น าส่งคณะกรรมการเก็บรวบรวมหลักฐานฯ 
 

4.  คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลกำรสมัคร 
4.1 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
4.3 นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี    1) บันทึกข้อมูลนักเรียนผู้สมัครให้ครบถ้วนและจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล 
              2) ใช้ข้อมูลผู้สมัครจัดท าประกาศผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ใบลงนามผู้เข้าสอบ 
              3) เตรียมข้อมูลรายงานผลการรับสมัครในแต่ละวัน 
 

5.  คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนกำรสมัคร 
5.1 นางสุวรรณา          พันธ์มา                       ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
5.3 นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำท่ี   1) เก็บหลักฐาน (ใบสมัคร) 
       2) จัดเตรียมเอกสารส าหรับด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

6. คณะกรรมกำรออกข้อสอบทุนเพชรรำชโอรส 
6.1 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม ครูช านาญการ  
6.2 นางสาวปภาดา อินวันนา ครูช านาญการ  
6.3 นายตรัส วงศ์แสนสี ครู  
6.4 นายจารุกิตต์ิ  ชินนะราช ครู  
6.5 นางสาวปัณชญา ค าแก้ว ครู  
6.6 นางสาวกาญจนา อรอินทร์ ครู  
6.7 นางสาวณิชา แสงทอง ครูผู้ช่วย  
6.8 นายมานะ พัฒนวิทยากุล ครูผู้ช่วย  

  หน้ำท่ี  1) ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ วันที่ 27 มกราคม 2565 
   2) ด าเนินการออกข้อสอบ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องราชโมลี  
   3) น า Notebook และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการออกข้อสอบ 
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7. คณะกรรมกำรคัดเลือกข้อสอบทุนเพชรรำชโอรส 
7.1 นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์ ครูช านาญการ      กรรมการ 
7.2 นางรุ่งฤดี  อภิชัยสุขสกุล ครู      กรรมการ 
7.3 นายกมนณพ ข าด่อน ครู      กรรมการ 

   หน้ำท่ี  1) คัดเลือกข้อสอบที่ใช้สอบในแต่ละวิชาหลังจากคณะกรรมการออกข้อสอบจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
             2) ส่งข้อสอบที่คัดเลือกให้รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการก่อนท าการสอบ 1 วัน  
 

8. คณะกรรมกำรจัดฉบับข้อสอบทุนเพชรรำชโอรส 
8.1 นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ             ประธานกรรมการ 
8.2 นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
8.3 นายตรัส วงศ์แสนสี ครู กรรมการ 
8.4 นางสาวปภาดา อินวันนา ครู กรรมการ 
8.5 นางสาวปัณชญา ค าแก้ว ครู กรรมการ 
8.6 นายจารุกิตต์ิ ชินนะราช ครู กรรมการ 
8.7 นางสาวกาญจนา อรอินทร์ ครู กรรมการ 
8.8 นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย ครู กรรมการ 
8.9 นายมานะ พัฒนวิทยากุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
8.10 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

    หน้ำท่ี  1) น าไฟล์ข้อสอบที่คัดเลือก  จัดล าดับวิชาและรูปแบบ จัดท าเป็นฉบับข้อสอบให้เพียงพอต่อการสอบ                 
    2) บรรจุซองข้อสอบและกระดาษค าตอบให้แล้วเสร็จในวันที่ 28 มกราคม 2565 
    3) รักษาข้อสอบและจัดส่งข้อสอบให้กรรมการกลางของการสอบในวันที่ 28 มกราคม 2565 

9.  คณะกรรมกำรกองกลำงกำรสอบข้อสอบทุนเพชรรำชโอรส 
9.1 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู กรรมการ 
9.3 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
9.4 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี  1) จ่ายข้อสอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ   
  2) เก็บและตรวจกระดาษค าตอบจากกรรมการควบคุมห้องสอบ  
  3) จัดส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจข้อสอบ ในวันที ่29 มกราคม 2565 
 

10. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบทุนเพชรรำชโอรส วันเสำร์ ท่ี 29 มกรำคม 2565 เวลำ 07.30 - 12.10 น. 
 

ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
434 นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ 
435 นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ นายภูมี  มะคนมอญ 
231 นายวิศรุต  ช่วยด ารงค์ นางพิทยา  หาญมนต์ 

 

หน้ำท่ี    1) ลงนามปฏิบัติหน้าที่ท่ีกองกลาง ส านักงานวิชาการ 
            2) ครูก ากับห้องสอบคนที่ 1 ลงนามรับซองข้อสอบ กระดาษค าตอบ รายชื่อนักเรียน เวลา 07.30 น. 

     ทีส่ านักงานวิชาการ 
  3) คนที่ 2 รับนักเรียนน าไปเข้าห้องสอบ 
 
 



 
4 

            4) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของกรรมการก ากับการสอบ พ.ศ. 2546  
               โดยเคร่งครัด และชี้แจงแนวปฏิบัติของผู้ที่เข้าสอบ ให้นักเรียนทราบและเข้าใจ 
            5) รวบรวมแบบทดสอบให้ครบทุกชุดเรียงกระดาษค าตอบของนักเรียนจากเลขประจ าตัวน้อยไปหามาก  
               บรรจุซอง ส่งและลงนามส่งที่กองกลางห้องส านักงานวิชาการส าหรับนักเรียนที่ขาดสอบให้ระบายเลข 
               ประจ าตัวสอบนักเรียนที่ขาดสอบในกระดาษค าตอบและให้เขียนว่าขาดสอบที่หัวกระดาษค าตอบ      
               ด้านซ้ายมือ 
 

11.  คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบและประกำศผลสอบ 
11.1 นายมงคล มะเมียทอง ครูช านาญการ                         ประธานกรรมการ 
11.2 นายประดิษฐ์ ผาค า เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
11.3 นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู             กรรมการและเลขานุการ 

    หน้ำท่ี  1) ตรวจข้อสอบในวันที่ 29 มกราคม 2565 
    2) ตรวจทานคะแนนและจัดเรียงล าดับคะแนน 
    3) เก็บรักษาข้อสอบที่ตรวจ และคะแนนที่จัดเรียงล าดับคะแนนส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
    4) จัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 
    5) ติดประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
12.1 นายเอกชัย ณ ประสิทธ์ิ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
12.2 นายกมณนพ ข าด่อน ครู  กรรมการ 

  หน้ำท่ี  1) ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก  การมอบตัว การรายงานตัว และ
ข้อมูลทั่วไปของ  โรงเรียนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครและสอบ ณ สถานที่รับสมัคร  

 

13.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
13.1 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
13.2 นางสาวพยุง สุขแช่ม ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
13.3 ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ 
13.4 นายธวัชชัย เค้ามูล ครู กรรมการและเลขานุการ 

     หน้ำท่ี   1) จัดสถานที่ในการออกข้อสอบ พร้อมติดต้ังปลั๊กไฟ จ านวน 3 จุด ที่ห้องราชโมลี วันที่ 27 มกราคม    
       2565 
                2) จัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนทุนเพชรราชโอรส จ านวนที่นั่งตามที่รับสมัคร ก่อนวันสอบ     
                วันที ่28 มกราคม 2565 
 

14.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
14.1 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
14.2 นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
14.3 นางสาวสิรีธร ส่งสุข  ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
14.4 นางกาญจนา              ปรีดาศักด์ิ                 ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำท่ี     - จัดอาหารและของว่างให้ คณะกรรมการออกข้อสอบ และกรรมการก ากับห้องสอบ  
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15.  ยำมรักษำควำมปลอดภัย 

15.1 นายวิเชียร จันทร์ผล ลูกจ้างชั่วคราว  
15.2 นายสะอาด ปรุงเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราว  

    หน้ำท่ี   - ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย   อ านวยความสะดวกเรื่องการจอดรถ  
 

ทั้งนี้  ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการทุกท่าน ปฏิบั ติหน้าที่             
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด 
 

   สั่ง   ณ  วันที่  24 มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
             (นายบุญชู  กล้าแข็ง) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
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ก ำหนดกำรสอบทุนเพชรรำชโอรส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
สอบวันท่ี  29  มกรำคม  2565 

ห้องสอบ 231, 434 และ 435       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ วิชำท่ีสอบ 

08.00-09.30 น. คณิตศาสตร์ 

พัก 10 นาที 

09.40-11.10 น. วิทยาศาสตร์ 

11.10-12.10 น. ภาษาอังกฤษ 


