
  

 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที่  116 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ก าหนดการประเมินผลการเรียนปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1          
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 ดังนี้ 

สอบวันที่     4 - 7   ตุลาคม  2564  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6     
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546ประกอบกับมาตรา 27 (4)                
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับ บัญชาข้าราชการครู         
และบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์                 ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป  กรรมการ 
4. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที่     
 ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  อ านวยการคณะกรรมการทุกฝ่าย  ให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ 

การสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1.  นางศศิพิมพ์  วรรณกูล  ประธานกรรมการ 
2.  นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ 
3.  นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
4.  นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ   กรรมการ 
5.  นางมัณฑนา     ฟักขาว   กรรมการ 
6.  นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
7.  นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 



  

8.  นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
9.  นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
10.  นางขนิษฐา  แปงมูล            กรรมการ 
11.  นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  กรรมการ 
12.  นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  กรรมการ 
13.  นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  กรรมการ 
14.  นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
15.  นางวิรสิา  ปัญญะโส  กรรมการ 
16.  นางสาวรมย์รวินท ์ อินทโชติ   กรรมการ 
17.  นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
18.  นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
19.  นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
20.  นายอนันต์  เชื้อชีลอง                    กรรมการ 
21.  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 
22.  นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที ่  1.  ประชุมวางแผนการก าหนดรายวิชา เวลาสอบและจัดท าตารางการสอบประเมินผลปลายภาค    

     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6   
2. ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท าข้อสอบของครูผู้สอนให้ตรงตามตัวชี้วัด ตรงผลการเรียนรู้ และ             

ความเหมาะสมด้านเวลา จ านวนข้อสอบให้มีความสัมพันธ์กับตารางสอบ 
3. ติดตาม ตรวจสอบ การสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน    

ระดับชั้น ม.1 - ม.6   
4. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดท าข้อสอบ ลิงก์ข้อสอบให้เรียบร้อย และอ านวยความสะดวกแก่ครูใน

การจัดท าข้อสอบ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

  คณะกรรมกำรประสำนงำน 

1. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดวงพร ปราบคช  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการ 
4. นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ   กรรมการ 
5. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
6. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการ 
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7. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 หน้ำที่  1.   ประสานงานหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และวัดผลกลุ่มสาระฯ อ านวยความสะดวกในการจัดสอบให้เรียบร้อย 
2.   รวบรวมปัญหา และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกฝ่ายเพ่ือรายงานเสนอฝ่ายบริหาร 
3.   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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คณะกรรมกำรคุมสอบ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย แนะแนว ห้องสมุด 

 
 
 

1.1 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 ตุลำคม 2564 

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8   

ม.ต้น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4  

ม.1 
ท21101 

1. นางสุธาดา ศิริกุล 1. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย 1. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก 1. นางสาวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์ -  

2. นางสาวสุนันทา 
 

ศิริสุมทุม 2. นายจารุพงศ์  กวางษ ี 2. นางสาวอรพินทร์   สอนแสง 2. นายนิมิตร   ส้มสุด -  

ม.2 
ท22101 

1. นางสุธาดา ศิริกุล 1. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย 1. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก 1. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม -  

2. นางสาวอริสา มะโนธรรม 2. นายนิมิตร   ส้มสุด 2. นางสาวอรพินทร์   สอนแสง 2. นางจุติพร   เมฆบุตร -  

ม.3 
ท23101 

1. นางสุธาดา ศิริกุล 1. นางจิตติญา กล่อมเจ๊ก 1. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม 1. นางสาวรมย์รวินท ์ อินทโชติ -  

2. นางสาวอริสา มะโนธรรม 2. นางสาวสุนันทา   ศิริสุมทุม 2. นางสาวกนกวรรณ   เช้ือวงษ์ 2. นางสาวกนกวรรณ ทองด ี -  

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 

ม.ปลาย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

ม.4 
ท31101 

1. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม 1. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย 1. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮ ี 1. นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี 1. นางนิตยา   ปัญจากุล 

2. นางสาวอริสา   มะโนธรรม 2. นายนิมิตร   ส้มสุด 2. นางสาวสุนันทา   ศิริสุมทุม -  2. นางสาวอรพินทร์   สอนแสง 

ม.5 
ท32101 
ท32201 

1. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮ ี 1. นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี 1. นางนิตยา   ปัญจากุล 1. นายจารุพงศ์   กวางษ ี 1. นางสาวรมย์รวินท ์  อินทโชติ 

2. นางสาวอมรรัตน์   กระดาษ 2. นายนิมิตร   ส้มสุด 2. นางสาวสุนันทา   ศิริสุมทุม -  2. นางสาวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์ 

ม.6 
ท33101 
ท33201 

1. นางสาวอมรรัตน์   กระดาษ 1. นางสาวสุกฤตา   ชาวนาฮ ี 1. นางสาวจันทรัตน ์ เนืองนิตย์ 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองด ี 1. นางจุติพร   เมฆบุตร 

2. นางสาวอรพินทร์  สอนแสง 2. นางสาวอริสา   มะโนธรรม 2. นายจารุพงศ์  กวางษ ี -  2. นายนิมิตร   ส้มสุด 
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1.2 รำยชื่อกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำไทย 

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการประสานงาน 

ม.1 ท21101 ภาษาไทย1 นางสาวอริสา มะโนธรรม 

ม.2 ท22101 ภาษาไทย3 นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 

ม.3 ท23101 ภาษาไทย5 นางสาวเฉลมิสริ ิ หนูด ี

ม.4 ท31101 ภาษาไทย1 นายจารุพงศ ์   กวางษ ี

ม.5 
ท32101 ภาษาไทย3 นางสาวอรพินทร ์  สอนแสง 

ท32201 การพูดเขียนเชิงสร้างสรรค ์1 นางจุติพร   เมฆบตุร 

ม.6 
ท33101 ภาษาไทย5 นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม 

ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย 2 นางสาวกนกวรรณ   เชื้อวงษ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ รอบท่ี 2  ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2564 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 1 นางสุธาดา ศิริกุล 1 นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 1 นางญาณิศา จันทะแจ่ม 1 นายจารุพงศ์ กวางษี 1 นางนิตยา ปัญจากุล 1 นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 2 นางสาวอริสา มะโนธรรม 2 นายนิมิตร ส้มสุด 2 นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี 2 นางสาวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์ 2 นางสาวอรพินทร์ สอนแสง 2 นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 

2.1 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 ตุลำคม 2564 
ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8   

ม.ต้น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4   

ม.1 
ค21101 

1.นายนิติกร ระดม 1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน 1.นายธนภัทร นนทชัย 1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร   

2.นางสาววนาภรณ์ มีโถ 2.นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง 2.นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 2.นางสาวนูรีดา มะลี   

ม.2 
ค22101 

1.นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง 1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร 1.นายธนภัทร นนทชัย 1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน   

2.นายณัฐพร จันทร์ประณต 2.นายนพดล เชิงศิริ 2.นางศิโรรัตน์ เรืองคง 2.นางสาวดวงพร ปราบคช   

ม.3 
ค23101 

1.นางมัณฑนา ฟักขาว 1.นายธนภัทร นนทชัย 1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร 1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน   

2.นางศิโรรัตน์ เรืองคง 2.นางสาวนูรีดา มะลี 2.นายณัฐพร จันทร์ประณต 2.นางสาวศิริพร ชาวนาวัง    

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9   

ม.ปลาย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5       

ม.4 
ค31101 
ค31103 

1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร 1.นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง 1.นายนพดล เชิงศิริ 1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน 1.นางมัณฑนา ฟักขาว  

2.นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ ์ 2.นางสาวนูรีดา มะลี 2.นางสาววนาภรณ์ มีโถ 2.นายณัฐพร จันทร์ประณต 2.นายธนภัทร นนทชัย  

ม.5 
ค32101 

1.นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ ์ 1.นายณัฐพร จันทร์ประณต 1.นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน 1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร  

2.นางศิโรรัตน์ เรืองคง 2.นางสาววนาภรณ์ มีโถ 2.นายธนภัทร นนทชัย 2.นายนพดล เชิงศิริ 2.นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง  

ม.6 
ค33101 

1.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน 1.นายนพดล เชิงศิริ 1.นายธนภัทร นนทชัย 1.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร 1.นางศิโรรัตน์ เรืองคง 

2.นายนิติกร ระดม 2.นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 2.นางสาวดวงพร ปราบคช 2.นางสาวนูรีดา มะลี 2.นางสาววนาภรณ์ มีโถ 
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2.2 รำยชื่อกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) กลุ่มสำระกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการประสานงาน 

ม.1 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 นางศิโรรตัน ์ เรืองคง 

ม.2 ค22101 คณิตศาสตร์ 2 
นางสาววนาภรณ ์ มีโถ  
นางสาวนูรีดา  มะล ี

ม.3 ค23101 คณิตศาสตร์ 3 นายนพดล  เชิงศิริ 

ม.4 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง 

ค31103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 นางสาวดวงพร  ปราบคช 

ม.5 ค32101 คณิตศาสตร์ 1 
นางมัณฑนา  ฟักขาว  
นายนิติกร  ระดม 

ม.6 ค33101 คณิตศาสตร์ 3 นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ รอบท่ี 2  ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2564 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 1.นางศิโรรัตน์ เรืองคง 1.นางสาววนาภรณ์ มีโถ 1.นายนพดล เชิงศิริ 1.นางสาวดวงพร ปราบคช 1.นางมัณฑนา ฟักขาว 1.นางสาวทัศนีย ์ ฝอยทอง 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 2.นายธนภัทร นนทชัย 2.นางสาวนูรีดา มะลี 2.นางสาวบุณยอร กรุดเงิน 2.นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 2.นางสาวอัญชิสา มงครางกูร 2.นายณัฐพร จันทร์ประณต 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 

 

3.1 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 ตุลำคม 2564 
ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8   

ม.ต้น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4   

ม.1 
ว21101 

1. นางรัถญา ค าแพง 1. นายศุภกร พรสว่างกุล 1. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ 1. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว -  

2. นายพงศ์นที คงถาวร 2. นางสาววรนุช ผลสิริ 2. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา 2. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ -  

 -   3. นางสาวอรจิรา เทียนประภา 3. นายชัยวุฒ ิ พลับเที่ยง   -   -  

ม.2 
ว22101 

1. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ ์ 1. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์ 1. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 1. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด -  

2. นางวิริสา ปัญญะโส 2. นายวันด ี สร้างนานอก 2. นางสาวพิกุลแกว้  อรรคดี  -   -  

ม.3 
ว23101 

1. นางรัถญา ค าแพง 1. นายศุภกร พรสว่างกุล 1. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ 1. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว -  

2. นายพงศ์นที คงถาวร 2. นางสาววรนุช ผลสิริ 2. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา 2. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ -  

 -   3. นางสาวอรจิรา เทียนประภา 3. นายชัยวุฒ ิ พลับเที่ยง   -   -  

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 

ม.ปลาย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

ม.4 
ว30162 
ว30141 

1. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง 1. นายศุภกร พรสว่างกุล 1. นางวิริสา ปัญญะโส 1. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด 1. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์ 

2. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 2. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว 2. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา  -   2. นายวันด ี สร้างนานอก 

3. นางสาวพิกุลแกว้  อรรคดี  -    -    -    -   
ม.5 

ว30121 
ว32247 
ว30101 

1. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 1. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ ์ 1. นางรัถญา ค าแพง 1. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์ 1. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ 

2. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 2. นายพงศ์นที คงถาวร 2. นางวิริสา ปัญญะโส  -   2. นายวันด ี สร้างนานอก 

ม.6 
-  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  
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3.2 รำยชื่อกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการประสานงาน 

ม.1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 นายพงศ์นที คงถาวร 

ม.2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ 

ม.3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ว่าท่ีร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล 

ม.4 
ว30141 ชีววิทยาพื้นฐาน นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง  

ว30162 วิทยาศาสตร์โลก และดาราศาสตร ์1 นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว  

ม.5 

ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน นางวิริสา ปัญญะโส 

ว32247 ชีววิทยา 2 นายพงศ์นที คงถาวร 

ว32249 ชีววิทยาเข้มเข้น 2 นายพงศ์นที คงถาวร 

ว30121 เคมีพื้นฐาน นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 

ม.6 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ รอบท่ี 2  ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2564 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 1 นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 1 นายวันดี สร้างนานอก 1 นายศุภกร พรสว่างกุล 1 นางสาวอจัฉรา วงษ์แก้ว 1 นางวิริสา ปัญญะโส  - 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 2 นายชยัวุฒิ  พลับเที่ยง  2 นายพกิุลแกว้  อรรคดี 2 นางสาวอรจิรา เทียนประภา 2 นางสาววรนุช ผลสิริ 2 นายพงศ์นท ี คงถาวร  - 

กรรมการคุมสอบคนที่ 3  - -  -  -  3 นางสาวณัฐชยา จิตมาศ  - 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.1 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 ตุลำคม 2564 
ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8   

ม.ต้น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4   

ม.1 
ส21101 
ส21203 

1. นางพนิดา สาระรักษ ์ 1. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 1. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 1. นางสาวภัทรสุดา หนองกก -  

2. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์ 2. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 2. นายอนุรักษ ์ สวัสด ี 2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ -  

ม.2 
ส22101 
ส22103 

1. นายณฐภณ สิริอิสรา 1. นางสาว ธิดามาศ สิงห์ธวัช 1. นางสาวภัทรสุดา หนองกก 1. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง -  

2. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 2. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 2. นายอนุรักษ ์ สวัสด ี 2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ -  

ม.3 
ส23103 
ส23101 

1. นางพนิดา สาระรักษ ์ 1. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 1. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 1. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง -  

2. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 2. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 2. นายอนุรักษ ์ สวัสด ี 2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ -  

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 

ม.ปลาย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

ม.4 
ส31101 

1. นายณฐภณ สิริอิสรา 1. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 1. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 1. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 1. นางพนิดา สาระรักษ ์

2. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์ 2. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 2. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง -  2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ 

ม.5 
ส32101 

1. นายณฐภณ สิริอิสรา 1. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 1. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 1. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 1. นางพนิดา สาระรักษ ์

2. นายอนุรักษ ์ สวัสด ี 2. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 2. นางสาวภัทรสุดา หนองกก -  2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ 

ม.6 
ส33101 

1. นายณฐภณ สิริอิสรา 1. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 1. นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ 1. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 1. นางพนิดา สาระรักษ ์

2. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์ 2. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 2. นางสาวภัทรสุดา หนองกก -  2. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ 
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4.2 รำยชื่อกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) สงัคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการประสานงาน 

ม.1 
ส21101 สังคมศึกษา 1 นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 

ส21203 ท้องถิ่นของเรา 1 (รายวิชาเพิ่มเตมิ) นางสาวสุภสัสร จันทร์กระจ่าง 

ม.2 
ส22101 สังคมศึกษา 3 นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสดิ ์

ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ ์

ม.3 
ส23101 สังคมศึกษา 5 นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 

ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 นางสาวภัทรสุดา  หนองกก 

ม.4 ส31101 สังคมศึกษา 1 นายอนุรักษ ์ สวัสด ี

ม.5 ส32101 ภูมิศาสตร ์ นางสาวสุภสัสร จันทร์กระจ่าง 

ม.6 ส33101 ประวัติศาสตร ์1 นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ รอบท่ี 2  ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2564 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 1 นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง 1 นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ 1 นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช 1 นายอนุรักษ์   สวัสดี 1 นายณฐภณ  สิริอิสรา 1 นางพนิดา  สาระรักษ์ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 2 นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว 2 นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสด์ิ 2 นางสาวภัทรสุดา   หนองกก 2 นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ 2 นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง 2 นางสาวกรรณิกา   ใยมะเริง 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ ระหว่ำงวันที่ 4 - 7 ตุลำคม 2564 

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8   

ม.ต้น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4   

ม.1 
อ21101 

1. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 1. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 1. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ   

2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี 2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย 2. นางสาวศิริรัตน ์ ดีนอก 2. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   

ม.2 
อ22101 

1. นางสาวรวิพร พรมไชย 1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 1. นายณัฐพล วงศ์ฟู 1. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   

2. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก 2. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 2. นางสาวกมลชนก กัลยา 2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี   

ม.3 
อ23101 

1. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 1. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 1. นางธนิดา กุกรุพินท์กพาณิชย ์ 1. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก   

2. นางสาวกมลชนก กัลยา 2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย 2. นางสาวรวิพร พรมไชย 2. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   

ชั้น ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 

ม.ปลาย กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 

ม.4 
อ31101 

1.นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 1. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 1. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 1. นางสาวกมลชนก กัลยา 1. นายณัฐพล วงศ์ฟู 

2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี 2. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 2. นางสาวรวิพร พรมไชย   2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย 

ม.5 
อ32101 

1.นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 1. นายณัฐพล วงศ์ฟู 1. นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์ 1. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 1. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 

2. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย 2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี   2. นางสาวกมลชนก กัลยา 

ม.6 
อ33101 

 

1. นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย ์ 1. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 1. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน 1. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 

2. นางสาวกมลชนก กัลยา 2. นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก 2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย   2. นางสาวรวิพร พรมไชย 
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5.2 รำยชื่อกรรมกำรผู้ประสำนงำนกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน์) ภำษำต่ำงประเทศ 

ระดับชั้น รหัสวิชา รายวิชา กรรมการประสานงาน 

ม.1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 
นางสาวรวิพร  พรมไชย 
นางสาวกมลชนก  กัลยา 

ม.2 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 
นางสาวดวงดาว  คุ้มภยั 
นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย 

ม.3 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 
นางสาวกรรณิกา  ไทยใจอุ่น, 
นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณ ี

ม.4 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 
นางสาวศรัญญา  โฮ่คุณ 
นางสาวศิริรตัน์  ดีนอก 

ม.5 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 
นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรญู 
นางสาวศิริรตัน์  ดีนอก 

ม.6 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 
นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรญู 
นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณ ี

 
 
 

5.3 รำยชื่อกรรมกำรคุมสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ออนไลน)์ รอบท่ี 2  ระหว่ำงวันที่ 11 - 12 ตุลำคม 2564 

ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

กรรมการคุมสอบคนที่ 1 1. นางสาวรวิพร พรมไชย 1. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย 1. นางสาวกรรณกิา ไทยใจอุ่น 1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ 1. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 1. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 2. นางสาวกมลชนก กัลยา 2. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย 2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี 2. นางสาวศริิรัตน ์ ดีนอก 2. นางอุไรวรรณ คงเกนิทนุ 2. นายวิชิตพล จันทร์จงปราณ ี
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หน้ำที ่  
กรรมการคุมสอบคนที่ 1 

1. เข้าห้องสอบออนไลน์ผ่านลิงก์ google meet ของ google classroom ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
2. เช็คชื่อนักเรียนในใบรายชื่อที่ก าหนดให้ในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเปิดกล้องพร้อมกับแสดงบัตรประจ าตัว

นักเรียนหรือบัตรประจ าตัวประชาขนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มสอบและน าส่งรายชื่อ
นักเรียนเข้าสอบทาง  google meet เมื่อหมดเวลาสอบ *กรณีนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบกรรมการคุมสอบแจ้งให้
นักเรียนทราบ และติดต่องานวัดผลประเมินผลเพื่อด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

3. แจ้งแนวปฏิบัติในการสอบของนักเรียนก่อนเริ่มท าการสอบ 
4. ดูแลความเรียบร้อยและตอบข้อซักถามของนักเรียนในระหว่างการสอบ   
5. ประสานงานกับครูประจ าวิชากรณีนักเรียนมีข้อสงสัยระหว่างการสอบ 
6. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบเมื่อนักเรียนส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 

กรรมการคุมสอบคนที่ 2 
1. เข้าห้องสอบออนไลน์ผ่านลิงก์ google meet ของ google classroom ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 
2. ประสานงานกับครูประจ าวิชาเพ่ือรับลิงก์ข้อสอบ  
3. ส่งลิงก์ข้อสอบให้นักเรียนในกล่องข้อความเมื่อถึงเวลาสอบ 
4. ประสานงานกับครูประจ าวิชากรณีนักเรียนมีข้อสงสัยระหว่างการสอบ 
5. ดูแลความเรียบร้อยและตอบข้อซักถามของนักเรียนในระหว่างการสอบ   
6. รายงานการสอบตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เมื่อหมดเวลาสอบ 
7. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบเมื่อนักเรียนส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 

กรรมการประสานงาน 
1. ประสานงานกับครูประจ าวิชาเพ่ือรับลิงก์ข้อสอบ  
2. ส่งลิงก์ข้อสอบให้ครูคุมสอบเมื่อถึงเวลา 
3. ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการส่งลิงก์ข้อสอบให้ครูคุมสอบ 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ตามค าสั่งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ      
ว่าด้วยการก ากับการสอบ  และระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยเคร่งครัด 

 

                      สั่ง    ณ    วันที่   23  กันยายน  2564 
             

  
          

          (นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์)                             
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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4 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ส21101 สังคมศึกษา  1 60

14.30 - 16.30 น. 120 ท21101  ภาษาไทย 1 60
5 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 อ21101  ภาษาอังกฤษ 1 60

11.30 - 13.30 น. 120 ว21101  วทิยาศาสตร์ 1 50
 7 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ค21101  คณิตศาสตร์  1 90

11.30 - 13.30 น. 120 ส21203 ท้องถิ่นของเรา 1 40

พักกลางวนั

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

โรงเรยีนราชวินิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1

วัน เดอืน ปี เวลา นาที รหัสวิชา รายวิชา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาท)ี หมายเหตุ



4 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 50

11.30 - 13.30 น. 120 ค22101  คณิตศาสตร์  3 90
5 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ท22101  ภาษาไทย 3 60

11.30 - 13.30 น. 120 อ22101  ภาษาองักฤษ 3 60
7 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ส22101  สังคมศึกษา 3 60

14.30 - 16.30 น. 120 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 60

รหัสวชิา

พัก 60 นาที

พักกลางวัน

หมายเหตุ

พัก 60 นาที

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2

วนั เดือน ปี เวลา นาที รายวชิา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาที)



4 ต.ค.64 11.30 - 13.30 น. 120 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 30

14.30 - 16.30 น. 120 ค23101  คณิตศาสตร์  5 90
5 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ส23101 สังคมศึกษา 5 60

14.30 - 16.30 น. 120 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 60
7 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 อ23101  ภาษาองักฤษ 5 60

11.30 - 13.30 น. 120 ท23101  ภาษาไทย 5 60

พัก 60 นาที

พักกลางวัน

พัก 60 นาที

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3

วนั เดือน ปี เวลา นาที รหัสวชิา รายวชิา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาที) หมายเหตุ



4 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 อ31101  ภาษาองักฤษ 1 60

11.30 - 13.30 น. 120 ว30162 วิทยาศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์ 1 30 ม.4/1,3-7
ว30141 ชีววิทยาพื้นฐาน 30 ม.4/2,8-9

14.30 - 16.30 น. 120 ส31101 สังคมศึกษา 1 60
5 ต.ค.64 11.30 - 13.30 น. 120 ท31101  ภาษาไทย 1 60

14.30 - 16.30 น. 120 ค31101  คณิตศาสตร์  1 90 ม.4/3-9
ค31103  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1 90 ม.4/1-2

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4

วนั เดือน ปี เวลา นาที รหัสวชิา รายวชิา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาที) หมายเหตุ



4 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ท32101 ภาษาไทย 3 60

11.30 - 13.30 น. 120 อ32101  ภาษาองักฤษ 3 60

14.30 - 16.30 น. 120 ว30121 เคมพีื้นฐาน 90 ม.5/2,8-9
ว32247  ชีววิทยา 2 50 ม.5/3,4
ว32249 ชีววิทยาเข้มข้น 2 50 ม.5/1
ว30101 ฟสิิกส์พื้นฐาน 60 ม.5/5,6,7

5 ต.ค.64 11.30 - 13.30 น. 120 ค32101  คณิตศาสตร์  3 90

14.30 - 16.30 น. 120 ส32101 ภูมิศาสตร์ 60
7 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ท32201 การพูดเขยีนเชิงสร้างสรรค์ 1 30 ม.5/2,5-9

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5

วนั เดือน ปี เวลา นาที รหัสวชิา รายวชิา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาที) หมายเหตุ



4 ต.ค.64 08.30 - 10.30 น. 120 ค33101  คณิตศาสตร์  5 90

11.30 - 13.30 น. 120 ท33101  ภาษาไทย 5 60

14.30 - 16.30 น. 120 อ33101  ภาษาองักฤษ 5 60
5 ต.ค.64 11.30 - 13.30 น. 120 ส33101 ประวัติศาสตร์ 1 60

14.30 - 16.30 น. 120 ท33201 หลักการใช้ภาษาไทย 2 40 ม.6/2,5-9

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

พัก 60 นาที

โรงเรียนราชวนิิตบางเขน

 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6

วนั เดือน ปี เวลา นาที รหัสวชิา รายวชิา เวลาที่ใช้ท าข้อสอบ(นาที) หมายเหตุ


