
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนโยธินนุกูล 
ที ่4 /๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕63 
..................................................................................................................  

 เพ่ือให้การด าเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-6  ในวันที่ 
4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. ดร. นิรันดร์  เนตรภักดี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2. นางถวิล  สมบูรณ์  รองผู้อ านวยการฯ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายศรัณยู  เกี้ยวกลาง  รองผู้อ านวยการฯ  รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 5. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล กรรมการและเลขาฯ 
 

 มีหน้ำที ่ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรออกข้อสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕63 
 1. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์  คร ู    กรรมการ 
 2. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ ์  คร ู    กรรมการ 
 3. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร คร ู    กรรมการ 
 4. นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์  คร ู              กรรมการ 
                5. นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง      คร ู    กรรมการ 
                6. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก        คร ู    กรรมการ 
                7. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน  คร ู    กรรมการ 
                8. นางมณีรัตน์  ขุนอังดี   ครู                             กรรมการ 
                9. นายเอกวุฒิ  ทองวิเศษ               คร ู    กรรมการ 
                10. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  ครู                             กรรมการ 
                11. นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก คร ู    กรรมการ 
                12. นางสาวกาญจนา  โสภิณสูงเนิน  คร ู    กรรมการ 
                13. นางสาวปราณี  ยืนยง  คร ู    กรรมการ 
                14. นางประนอม  สมแวง  คร ู    กรรมการ 
                15. นายพงศกร  ตีบกลาง  คร ู              กรรมการ 
                16. นายพงศธร  จิตต์น้อม   คร ู    กรรมการ 
                17. นางสาวสิรนิภา  ประกอบดี คร ู              กรรมการ 
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  18. นายเกศกร   จันทร์งาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

19. นายสุพจน์  สติมั่น  ครูพิเศษนาฏศิลป์  กรรมการ 
20. นายสมภพ  สวนดอกไม้  ครูพิเศษดนตรี   กรรมการ 
21. นางสาวณัฐฐินี  มูลเหลา  ครูพิเศษภาษาจีน     กรรมการ  
22. นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน   กรรมการ       

      23. นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย  กรรมการ 
 24. นายวิสัน  สุดาปัน  ครูพิเศษสังคม   กรรมการ   
 25. นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 26. นางสาวนุกุล  ค่ าคูณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 27. นายวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 28. นายธีรภัทร  จันทีนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 29. นายศราวุทธ  สุริยะมนตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 30. นางสาวนัฐพรรณ  พันธ์พรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 

 มีหน้ำที่ ออกแบบทดสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่ตนเองท า
การสอน ส่งข้อสอบให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารด าเนินการ เย็บข้อสอบ จัดข้อสอบเข้าซองและส่งข้อสอบให้
คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบ รับ-ส่งข้อสอบ โดยด าเนินการตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2564 และส่งข้อสอบ
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

3. คณะกรรมกำรจัดสนำมสอบ 
 1. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 2. นางสาวกาญจนา  โสภิณสูงเนิน คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 3. นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
 4. นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
 5. นางสาวสุชาดา  เบาะเปลี่ยน  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 6. นางสาววิไลลักษณ์  ขุมทอง      คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 7. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 8. นายวิสัน  สุดาปัน   ครูพิเศษสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 9. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 10. นางสาวนุกุล  ค่ าคูณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 11. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 12. นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 13. นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 14. นายเกศกร   จันทร์งาม  ครูผู้ช่วย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 15. นางสาวปราณี  ยืนยง  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 16. นายวุฒิชัย  ชนะจอหอ  ครูพิเศษภาษาจีน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 17. นางประนอม  สมแวง  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

/18.นายธีรภัทร... 



-3- 
 18. นายธีรภัทร  จันทีนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 19. นางมณีรัตน์  ขุนอังดี   คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 20. นายศราวุทธ  สุริยะมนตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 มีหน้ำที่ จัดห้องสอบ ดูแลความเรียบร้อย ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบ และชี้แจ้งก าหนดการสอบ ตาม
ตารางที่ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

4. คณะกรรมกำรออกตำรำงสอบ 
 1. นางสาวกาญจนา  โสภิณสูงเนิน คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 2. นายเกศกร   จันทร์งาม  ครูผู้ช่วย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
  

 มีหน้ำที ่ออกตารางสอบของนักเรียนและส่งตารางสอบให้กับคณะกรรมการจัดสนามสอบและ
คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

5. คณะกรรมกำรกลำง และเก็บรักษำ รับ – ส่งข้อสอบ 
 1. นายเกรียงไกร ภูสอดสี  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นายเกศกร จันทร์งาม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 3. นายวีรพงษ์  เฟ่ืองจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 4. นายธีรภัทร  จันทีนอก  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 5. นางสาวนุกุล  ค่ าคูณ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 6. นายศราวุทธ  สุริยะมนตรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 7. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก คร ู    กรรมการและเลขาฯ 
  

 มีหน้ำที่ เก็บข้อสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพ่ือรอมอบให้คณะกรรมการคุมสอบ
รับไปด าเนินการทดสอบ จัดท าแบบบันทึกรับ-ส่งข้อสอบ และจัดท าคลังข้อสอบ เมื่อได้กระท าการสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมกำรคุมสอบ 
 1. นางสาวสุชาดา เบาะเปลี่ยน คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 2. นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง คร ู คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 3. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
 4. นายวิสัน  สุดาปัน   ครูพิเศษสังคม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
 5. นางสาวกาญจนา  โสภิณสงูเนิน  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  
 6. นางทิพย์กมล  พัฒนชยากร คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 7. นางสาวรัตนาภรณ์  ไกรส าโรง ครูพิเศษภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 8. นางชนาธินาถ  ชีโพธิ ์  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 9. นางสาวรุ้งตะวัน  จิตรีมิตร์  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 10. นางสาวอัจฉรา  พิศโฉม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
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 11. นางสาวปราณี  ยืนยง  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 12. นายพุทธินันท์  ฉัตรกระโทก คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 13. นางมณีรัตน์  ขุนอังดี  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 14. นางประนอม สมแวง  คร ู    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 15. นางสาวนัฐพรรณ  พันธ์พรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 มีหน้ำที่ ก ากับดูแลนักเรียนที่ท าการสอบ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการสอบ ก ากับเวลาในการสอบให้
เป็นไปตามตารางสอบและค าแนะน าอื่นๆ ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 1. นายเกรียงไกร  ภูสอดสี  คร ู    ประธานกรรมการ 
 2. นายเกศกร  จันทร์งาม  คร ู    กรรมการ 
 3. นางสาวณัชชา  ทนุธรรมนอก คร ู    กรรมการและเลขาฯ 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง 
2560 ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  สั่ง ณ วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

 
 

 

                 (ดร. นิรันดร์  เนตรภักดี) 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 

 


