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ค ำสั่งโรงเรียนวัดรำชโอรส 
  ที่  48/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net)   
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

.............................................. 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต1 ร่วมกับสถำบันทดสอบทำง

กำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดให้มีกำรจัดสอบ o-net เพ่ือทดสอบควำมรู้และควำมคิดรวบยอดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เพ่ือน ำผลกำรทดสอบ
ไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนและเพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 (1) แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู               
และบุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

 

1. หัวหน้ำสนำมสอบและผู้ประสำนงำน 
1.1 นำยบุญชู      กล้ำแข็ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชโอรส 
1.2 นำยชวนชัย      วรรณสิทธิ์   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชโอรส 
หน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำและควบคุมดูแลให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

2. ผู้ประสำนงำน 
2.1 นำยชวนชัย   วรรณสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชโอรส 
หน้ำที่ ประสำนงำนกับศูนย์สอบ (สพม.กทม.1) และโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรจัดสอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
หน้ำที ่ดูแลให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

3. คณะกรรมกำรกลำง 
3.1 นำงปภำวรินท์ วงษ์เกษ   ครูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงสุวรรณำ  พันธ์มำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3.3 นำยพัชรพล  ชลกำญจน์  ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่

1. เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่สอบและห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 
กำรประกำศรำยชื่อและเลขท่ีนั่งสอบ 

2. รับ – ส่ง แบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรสอบจำก สพม.1 ตำมวัน เวลำ ที่
นัดหมำย และเก็บรักษำให้ปลอดภัย 

3. แจกซองแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และเอกสำรที่ เกี่ยวกับกำรสอบ พร้อมใบเซ็นชื่ อ                 
ผู้เข้ำสอบ (สทศ.2) ของชุดวิชำที่สอบให้ตรงกับตำรำงสอบ 
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4. รับกระดำษค ำตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นชื่อผู้ เข้ำสอบ ตรวจควำมเรียบร้อย  และ                
นับจ ำนวนให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบและปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษ ต่อหน้ำกรรมกำร
คุมสอบ 

5. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดำษค ำตอบ และ สทศ.2 ส่งให้คณะท ำงำนเก็บรักษำ 
6. ขออนุมัติจำกศูนย์สอบในกรณีมีผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษ คือ ผู้ที่

ไม่มีรำยชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สทศ.2) และเป็นผู้มีสิทธิ์สอบจริง สำเหตุเกิดจำกโรงเรียนส่งชื่อ
เพ่ิมเติมในภำยหลังจำกประกำศเลขที่นั่งสอบ หรือย้ำยเข้ำมำภำยหลัง 

7. ด ำเนินกำรตำมที่ประธำนศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ/หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
8. กรรมกำรหมำยเลข 3 ปฏิบัติหน้ำที่จัดท ำใบลงนำมกำรปฏิบัติงำนและจ่ำยค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ให้กับเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบทุกคน 
มีหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรกลำงโรงเรียนวัดรำชโอรส 
 

4. กรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ 
4.1 นำยเอกชัย  ณ ประสิทธิ์  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
4.1 นำยสุชำติ  ยิ้มละม้ำย  พนักงำนขับรถ  กรรมกำร 
มีหน้ำที ่

รับแบบทดสอบ  กระดำษค ำตอบ  และเอกสำรประกอบกำรสอบจำกสนำมสอบในศูนย์เครือข่ำยกำรสอบ 
และส่งหลักฐำนดังต่อไปนี้ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 ตำมก ำหนดเวลำ ได้แก่ 

1. ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (สทศ.2) 
2. ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ (กรณีพิเศษ) (สทศ.2) 
3. บัญชีรับส่งแบบทดสอบระหว่ำงหัวหน้ำสนำมสอบกับกรรมกำรคุมสอบ 
4. บัญชีส่งกระดำษค ำตอบ และเอกสำรอื่นๆ จำกหัวหน้ำสนำมสอบถึงศูนย์สอบ 
5. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำน ระดับสนำมสอบ 
 

5. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบและสวัสดิกำร 
5.1 นำงสำวพยุง สุขแช่ม ลูกจ้ำงประจ ำ กรรมกำร 
5.2 นำงสำวสิรีธร ส่งสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว กรรมกำร 

มีหน้ำที่ 
1. หมำยเลข 2 จัดอำหำรและน้ ำดื่ม ส ำหรับกรรมกำรทั่วไปและกรรมกำรคุมสอบ 
2. เตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ 
3. จัดหำบอร์ดส ำหรับติดรำยชื่อผู้เข้ำสอบ จ ำนวน 2 บอร์ด 
4. ติดรำยชื่อผู้เข้ำสอบในสนำมสอบที่บอร์ดประชำสัมพันธ์ 
5. ติดรำยชื่อผู้เข้ำสอบและแผนผังที่นั่งสอบหน้ำห้องสอบ จัดห้องสอบและติดเลขที่นั่งสอบบนโต๊ะ                   

ผู้เข้ำสอบ 
6. ด ำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำสนำมสอบมอบหมำย 
7. จัดห้องสอบคืนสภำพเป็นห้องเรียน 
8. อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

6. คณะกรรมกำรตัวแทนสนำมสอบโรงเรียนวัดรำชโอรส 
  6.1 นำยอำทิตย์      จิตรมั่น   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชโอรส 
มีหน้ำที ่ไปปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (มัธยม) 
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7. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
7.1 กรรมกำรคุมสอบโรงเรียนศึกษำนำรี 
  7.1.1 นำยดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล  คร ู
  7.1.2 นำงสำวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย  คร ู
  7.1.3 นำงสำวพิรุณทิพย์  กลมประโคน  คร ู
  7.1.4 นำงสำวจุฬำมณี  สุวรรณนุรักษ์  คร ู
  7.1.5 นำงสำววนิดำ  บังจิต   คร ู
  7.1.6 นำงสำวติณพร  เจริญศิริ   คร ู
  7.1.7 นำงสำวศรัญญำ  บุญเสริฐ   คร ู
  7.1.8 นำงสำวธัญญพร  ชะอุ่มพันธ์  คร ู
  7.1.9 นำยจำรุกิตติ์  ชินนะรำช  คร ู
  7.1.10 นำงสำวอรอนงค์  มุ่งหมำย   คร ู
  7.1.11 นำงสำวณิชำ  แสงทอง   ครูผู้ช่วย 
  7.1.12 นำงสำวจีระประภำ เชียงทอง  ครูผู้ช่วย 
7.2 กรรมกำรคุมสอบโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (มัธยม) 
  7.2.1 นำยอนันต์   ศรีบุญสุข  ครูช ำนำญกำร 
  7.2.2 นำยพีระพงษ ์  ภูนำมน   คร ู
  7.2.3 นำยปฏิภำณ  แจ้งสันเทียะ  ครผูู้ช่วย 
7.3 กรรมกำรคุมสอบโรงเรียนมัธยมวัดดำวคนอง 
  7.3.1 นำงสำวพัชรินทร์  รุ่งสว่ำง   ครูช ำนำญกำร 
  7.3.2 นำงสำวทักษิณำ  เกื้อสกุล   คร ู
  7.3.3 นำงสำวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน   คร ู

มีหน้ำที ่
1. ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่ท่ีโรงเรียนมอบหมำยและปฎิบัติตำมกฎระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 

 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล  
8.1 นำงวรดำ  ศรีอ่อน   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
8.2 นำงสำวชัชชฎำ  เอ่ียมสูงเนิน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

มีหน้ำที ่
       1. คัดกรองนักเรียนก่อนสอบ บริเวณจุดคัดกรองหน้ำโรงเรียน วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 หำกพบนักเรียน
กลุ่มเสียงให้แจ้งประธำนกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

2. จัดเตรียมเจลล้ำงมือ/แอลกอฮอล์ ส ำหรับฉีดมือในแต่ละห้องสอบ  
3. ให้กำรดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย ประจ ำอยู่ที่ห้องพยำบำลของโรงเรียน 

 

9. พนักงำนขับรถ 
9.1 นำยสุชำติ   ยิ้มละม้ำย  พนักงำนขับรถ  กรรมกำร 
มีหน้ำที ่1. รับ-ส่งแบบทดสอบและรับ-ส่งครูตำมสนำมสอบ 

2. รับ-ส่ง ครูทีโ่รงเรียนศึกษำนำรี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (มัธยม)  
 3. อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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ทั้งนี้  ให้ครู  บุคลำกรและลูกจ้ำง ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทุกท่ำน ปฏิบัติหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบอย่ำงเคร่งครัด และให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสอบครั้งนี้เข้ำประชุมเพื่อรับกำรนิเทศงำนในหน้ำที่ใน
วันศุกร์ท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 15.40 น. ณ ห้องประชุมพิกุล โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
                             สั่ง  ณ วันที่   7   กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2565 
 
 
                                                   (นำยบุญชู    กล้ำแข็ง) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดรำชโอรส   
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ตำรำงสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 
วัน เวลำสอบ รหัสวิชำ รำยวิชำ ระยะเวลำ 

วันอำทิตย์              
13 กุมภำพันธ์ 

2565 

08.30-10.00 น. 94 คณิตศำสตร ์ 90 นำที 
พัก 30 นำที 

10.30-12.00 น. 91 ภำษำไทย 
(ปรนัยและอัตนยั) 90 นำที 

พัก 60 นำที 
13.00-14.30 น. 95 วิทยำศำสตร์ 90 นำที 

พัก 30 นำที 
15.00-16.30 น. 93 ภำษำอังกฤษ 90 นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


