
 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ท่ี    ๒๗  / 2565 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  
ผานระบบออนไลน 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
ด วยโรงเร ียนราชว ิน ิตบางเขนไดกำหนดการประเมินผลการเร ียนปลายภาค ภาคเร ียนที ่  2  

ปการศึกษา 2564 ระหวางว ันที ่  21-25 กุมภาพันธ  2565 ในร ูปแบบชั ้นเร ียน (Onsite) ทั ้งนี้  
ดวยสถานการณปจจุบ ัน ม ีการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพ ิ ่มข้ึน 
อยางตอเนื ่อง และนักเรียนในโรงเรียนมีความเสี ่ยงสูงที ่จะไดร ับเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงขอยกเลิกการสอบประเมินผลการเรียนปลายภาคในรูปแบบออนไลน (Online)  
โดยกำหนดเปล่ียนแปลงตารางสอบใหม 
ดังนี้  สอบวันท่ี     25 , 28    กุมภาพันธ  2565  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4,5,6 

สอบวันท่ี     1  มีนาคม   2565  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1,2,3     
 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27 (4)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) 
 พ.ศ. 2551 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 กำหนดใหผูอำนวยการสถานศึกษา เปนผูบังคับบัญชา 
ขาราชการครูและบุคลากรการศึกษาในสถานศึกษา จึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังตอไปนี ้

 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑.  นายธัญวิชญ   ไตรรัตน                 ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวรัศมี  วงวิลัย   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายชัชวาล  พฤกษพงศพันธ  กรรมการ 
๔.  นายพลพีระ  วงศพรประทีป  กรรมการ 
๕.  นางศศิพิมพ  วรรณกูล  กรรมการและเลขานุการ 

 
หนาท่ี     
 ใหคำปรึกษา  เสนอแนะ  อำนวยการคณะกรรมการ การสอบการวัดและประเมินผลปลายภาค ผาน
ระบบออนไลน  ใหดำเนินการเปนไปตามระเบียบและมีความเรียบรอย 

 
 

 
 
 
 
 
 



หนา ๒ 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
  1.  นางศศิพิมพ  วรรณกูล  ประธานกรรมการ  

2.  นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ  
3.  นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
4.  นางสาวอมรรัตน กระดาษ   กรรมการ 
5.  นางมัณฑนา     ฟกขาว   กรรมการ 
6.  นางรพพีรรณ  กรุณาพิทักษ  กรรมการ 
7.  นางสาวธิดามาศ สิงหธวัช   กรรมการ 
8.  นายสมชาย  กรุณาพิทักษ  กรรมการ 
9.  นางแกวใจ  เหมือนอินทร  กรรมการ 
10. นางขนิษฐา  แปงมูล            กรรมการ 
11. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  กรรมการ 
12. นางสาวจันทรัตน เนืองนิตย  กรรมการ 
13. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  กรรมการ 
14. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
15. นางศิริรัตน  บุญสนอง  กรรมการ 
16. นางสาวจตุรพร มาลารัตน  กรรมการ 
17. นางสาวจันทรัตน  เนืองนิตย  กรรมการ 
18. นายนพดล  เชิงศิร ิ   กรรมการ 
19. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  กรรมการ 
20. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 
21. นางสาวรวิพร   พรมไชย   กรรมการ 
22. นายรชฏ     เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 
23. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ   กรรมการ 
24. นายไตรภพ  สุทธกุล   กรรมการ 
25. นางสาวสุกฤตา   ชาวนาฮี   กรรมการ 
26. นายชาญณรงค โสภางาม  กรรมการ 
27. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
28. นางสาววรรณิศา เสนาบุตร  กรรมการ 
29. นายพงศนที  คงถาวร   กรรมการ 
30.  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ  กรรมการและเลขานุการ 
31.  นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

หนาท่ี   1.  ประชุมวางแผนการกำหนดรายวิชา เวลาสอบและจัดทำตารางการสอบประเมินผลปลายภาค 

                ในรูปแบบ Online  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6   

2. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำขอสอบออนไลนของครูผูสอนใหตรงตามตัวช้ีวัด  

ตรงตามผลการเรียนรู ใหมีความเหมาะสมดานเวลา จำนวนขอสอบ สอดคลองกับตารางสอบ 

 

 

 



หนา ๓ 

 

3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำขอสอบ การสรางลิงกขอสอบใหเรียบรอย และอำนวย 

ความสะดวกแกครูในการจัดทำขอสอบ 

4. รวบรวมลิงกขอสอบแตละรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู สงงานวัดและประเมนิผลตามแบบฟอรม 

ท่ีกำหนดภายในวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกลาง 

  ๑.  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวดวงพร ปราบคช  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการประสานงาน ม.2 
  ๔.  นางสาวรมยรวินท อินทโชติ  กรรมการประสานงาน ม.3 

๕.  นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการประสานงาน ม.4 
  ๖.  นางวิริสา   ปญญะโส  กรรมการประสานงาน ม.5 

๗.  นายชาญณรงค โสภางาม  กรรมการประสานงาน ม.6 
  ๘. นายพงศนที  คงถาวร   กรรมการประสานงาน ม.1 และเลขานุการ  
  ๙.  นางสาววรรณิศา เสนาบุตร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 1.   ประกาศไฟลรายช่ือนักเรียนท่ีหมดสิทธิ์สอบ  
2. จัดทำ Google drive สำหรับสงไฟลรายช่ือนักเรียนท่ีเขาสอบและขาดสอบแตละรายวิชา  

3. สงลิงกขอสอบแตละรายวิชาใหคณะกรรมการคุมสอบตามตารางสอบ 

4. อำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหผูเกี่ยวของกรณีลิงกขอสอบมีปญหา 

5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการคุมสอบ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี 1 คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี 2 

ม. ๑/๑ นายพงศนที คงถาวร นางสาวกานตธีรา   บางเขียว 
ม. ๑/๒ นางสุธาดา ศิริกุล นางสาวรวิพร พรมไชย 
ม. ๑/๓ นายพงศธร   อารีพันธุ นายอภินันท พงศสุภา 
ม. ๑/๔ นางแกวใจ   เหมือนอินทร นายกิติศักด์ิ บุญสุข 
ม. ๑/๕ นางจิตติญา   กลอมเจก นางสาวนภาเพ็ญ   ภูหาด 
ม. ๑/๖ นางฝนทิพ   สุขสุนทรีย นายชัยวัฒน  ทองสอาด 
ม. ๑/๗ นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ นางสาวจุฬาลักษณ    กิ่งจันทร 
ม. ๑/๘ นายรชฎ   เจริญวิริยะภาพ นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ 

 
 



หนา ๔ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 
ม. ๒/๑ นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ นางสาวทัศนีย ฝอยทอง 
ม. ๒/๒ นางวรญัญา   ยอดกระโหม นางสาวดวงดาว   คุมภัย 
ม. ๒/๓ นางสาวนูรีดา   มะลี นางสาววิลาวรรณ  พรรณาภพ 
ม. ๒/๔ นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ 
ม. ๒/๕ นางสาวสมใจ   ภัทรพงศานต์ิ นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร 
ม. ๒/๖ นางสาววนาภรณ   มีโถ นายธีรภัทร นนทะชัย 
ม. ๒/๗ นางศิริรัตน  บุญสนอง นางสาวกนกวรรณ  ทองดี 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

 
 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 

ม. ๓/๑ นางมัณฑนา ฟกขาว นายวีระศักด์ิ คำพามา 
ม. ๓/๒ นางรัถญา คำแพง นางศิโรรตัน เรืองคง 
ม. ๓/๓ วาท่ีรอยตรีศุภกร   พรสวางกุล นางสาวอรจิรา เทียนประภา 
ม. ๓/๔ นางสาวธิดามาศ   สิงหธวัช นางสาวศิริรัตน  ดีนอก 
ม. ๓/๕ นายนพดล เชิงศิริ นางสาวภัทรสุดา   หนองกก 
ม. ๓/๖ นางญาณิศา   จันทะแจม นายไตรภพ สุทธกุล 
ม. ๓/๗ นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน นายชัยวุฒิ พลับเท่ียง 
ม. ๓/๘ นางสาวรมยรวินท   อินทโชติ นางสาวเบญจวรรณ แกวเกษ 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

 
 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 

ม. ๔/๑ นางสาวดวงพร   ปราบคช นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ 
ม. ๔/๒ นายอนุรักษ   สวัสดี นาวสาวบุญยกร แพทยเจริญ 
ม. ๔/๓ นางสาวอัจฉรา   วงษแกว นายณัฐพร   จันทรประนต 
ม. ๔/๔ นางสาวจตุรพร มาลารัตน นางสาววิลาวัณย  รัตนคช 
ม. ๔/๕ นางสาวขวัญเรือน   มุงผลกลาง นางสาวกมลชนก   กัลยา 
ม. ๔/๖ นางสาวกรรณิกา   ไทยใจอุน นางสาวอาภาศิริ   อุนเกิด 
ม. ๔/๗ นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี นายนิมิตร สมสุด 
ม. ๔/๘ นายสมชาย   กรุณาพิทักษ นายณัฐพล วงศฟ ู
ม. ๔/๙ นายจารุพงศ กวางษี นางสาวอริสา มะโนธรรม 

 

 

 



หนา ๕ 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 
 

 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 

ม. ๕/๑ นายนิติกร   ระดม นางวิริสา   ปญญะโส 
ม. ๕/๒ นางอุไรวรรณ คงเกินทุน นางสาวอุบลวรรณ   กาทุง 
ม. ๕/๓ นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ นายภานุพงษ บุญเกื้อ 
ม. ๕/๔ นางนิตยา   ปญจากุล นางสาวศิรพิร  ชาวนาวัง 
ม. ๕/๕ นางจุติพร เมฆบุตร นายวิชิตพล   จันทรจงปราณี 
ม. ๕/๖ นางธนิดา   กุรุพินทพาณิชย นางสาวสุภัสสร   จันทรกระจาง 
ม. ๕/๗ นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน นางสาวกาญจนา สืบเมืองซาย 
ม. ๕/๘ นายนคร   ชูสอนสาย นางสาวฐิติพร พูลสวัสด์ิ 
ม. ๕/๙ วาท่ีรอยตรีวันดี สรางนานอก นายอธิบดี เชิดชู 

 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

 

ระดับช้ัน คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ คณะกรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 

ม. ๖/๑ นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ นางสาวเปรมจิต   จันนุช 
ม. ๖/๒ นางสาวอมรรัตน   กระดาษ นางสาวสุนันทา   ศิริสุมทุม 
ม. ๖/๓ นางพนิดา  สาระรักษ นางสาวปาริฉัตร   พัฒนกิจ 
ม. ๖/๔ นางสาวสุกฤตา   ชาวนาฮี นางสาวธนภรณ นามบุญมา 
ม. ๖/๕ นางสาวจันทรัตน  เนืองนิตย นายชาญณรงค   โสภางาม 
ม. ๖/๖ นางสาวศรัญญา   โฮคุณ นางสาวอารียา   บุตรอุดร 
ม. ๖/๗ นางสาวกรรณิกา    ใยมะเริง นางสาวปลายฟา  ส่ิงไธสง 
ม. ๖/๘ นายณฐภณ สิริอิสรา นางสาวกนกวรรณ    เช้ือวงษ 
ม. ๖/๙ นางสาวนันธิดา   อัปมะโต นางสาวอัญชิสา มงคลางกูร 

 
หนาท่ี 

 

1. เขาหองสอบออนไลน กอนเวลาสอบอยางนอย 15 นาที 
2. เช็คชื่อนักเรียนที่เขาสอบ นักเรียนขาดสอบและนักเรียนหมดสิทธิ์สอบ พรอมทั้งอนุญาตใหนักเรียนเขาหองสอบ

และออกจากหองสอบกรณีนักเรียนทำขอสอบเสร็จกอนหมดเวลาสอบ 
3. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ใหเกิดความยุติธรรม และตอบขอซักถามของนักเรียนในระหวางการสอบ 
4. แจงแนวปฏิบัติในการสอบออนไลนตามประกาศของโรงเรียน 
5. สงลิงกขอสอบใหนักเรียนตามเวลาในตารางสอบ   
6. ประสานงานกับครูประจำวิชากรณีนักเรียนมีขอสงสัยระหวางการสอบ 
7. อัพโหลดไฟลใบรายช่ือนักเรียนท่ีเขาสอบใน Google drive ตามแฟมรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา ๖ 

 

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีตางๆ ตามคำส่ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกำกับการสอบ  และระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยเครงครัด                       

 
ส่ัง    ณ    วันท่ี   23  กุมภาพันธ  2565 

             
 
 

           
    (นายธัญวิชญ  ไตรรัตน)                             
                                                        ผูอำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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