
 
คำสั่งโรงเรียนรามราชพิทยาคม 

ที ่ 50  / 2566 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ด้วยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ไดก้ำหนดการสอบ 
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม พ.ศ.2566 รายละเอียด 
ดังปรากฏตามตารางสอบปลายภาค   

เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง อำนาจการบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายประชา สมศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นางสาวมณฑิตา  สุตัญตั้งใจ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานคณะกรรมการ 
1.3 นายแก้วสัมฤทธิ์ บุทา   คร ู    กรรมการ 

 1.4 นางดาริณี  พัตรภักดิ์   คร ู    กรรมการ 
 1.5 นางสาวเสาวลักษณ์ ผาอินทร์  คร ู    กรรมการ 
 1.6 นายสุริยันต์  ไชยรบ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 1.7 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  คร ู    กรรมการและ 
          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ให้คำปรึกษา  และแนะนำเก่ียวกับการสอบให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดำเนินการกลาง ประกอบด้วย 
 2.1 นายสุริยันต์  ไชยรบ   คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
 2.2 นางสาววิราสินี  แก้วพาดี  ครูผู้ช่วย          รองประธานคณะกรรมการ 
 2.3 นางสาวปวีณา  ทะรังสร้อย  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 2.4 นางสาวศุภานันท์  สุคันธ์  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 2.5 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

 
/หน้าที่… 
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หน้าที ่
  1) จัดทำบัญชี รับ –จ่าย ข้อสอบและกระดาษคำตอบในระหว่างดำเนินการสอบในแต่ละวันให้
 เรียบร้อย 

2) ส่ง-รับข้อสอบ และกระดาษคำตอบจากกรรมการ กำกับการสอบเมื ่อเสร็จสิ ้นการสอบ 
แต่ละวิชา ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องตรงกับรายการในปะหน้ากระดาษคำตอบ 

  3) เบิก-จ่ายกระดาษคำถามและคำตอบให้ครูประจำวิชาไปตรวจให้คะแนน 
  4) คุมสอบแทนในกรณีที่กรรมการคุมสอบไปราชการหรือมีข้อราชการเร่งด่วน 

3.  คณะกรรมการคุมสอบ ประกอบด้วย 
 

 

ชื่อกรรมการคุมสอบ 
ที่คุมสอบ 

9 มี.ค. 66 10 มี.ค. 66 
ส.อ.สหธรณ์ วงศ์ปัสสะ ม.1/1 (ห้อง 322) ม.1/2 (ห้อง 323) 
นางสาวภัทราวรรณ จุลสราญพงศ์ ม.1/1 (ห้อง 322) ม.1/2 (ห้อง 323) 
นางสาวจีรารัตน์ ศรหีะมงคล ม.1/2 (ห้อง 323) ม.1/1 (ห้อง 322) 
นางสาวณัฐธิดา  ขอดเมชัย ม.1/2 (ห้อง 323) ม.1/1 (ห้อง 322) 
นางสาวภัสราภา พัฒนา ม.2/1 (ห้อง 324) ม.4/1 (328) 
นางสาวพัชรี ขันทีท้าว ม.2/1 (ห้อง 324) ม.2/2 (ห้อง 325) 
นางสาวธนาภรณ์ โฉมเฉลา ม.2/2 (ห้อง 325) ม.2/1 (ห้อง 324) 
นายกมล โฮมวงศ ์ ม.2/2 (ห้อง 325) ม.2/1 (ห้อง 324) 
นายรัฐพงศ์ ลินทะละ ม.3/1 (ห้อง 326) ม.3/2 (ห้อง 327) 
นางสาวมัสญา อนุญาหงส ์ ม.3/1 (ห้อง 326) ม.3/2 (ห้อง 327) 
นางสาวทิพย์อักษร อินธิเสน ม.3/2 (ห้อง 327) ม.3/1 (ห้อง 326) 
นายธนพล ถำวาป ี ม.3/2 (ห้อง 327) ม.3/1 (ห้อง 326) 
นางสาวณัฐชา ม่วงคลา ม.4/1 (328) ม.4/1 (328) 
นายวัฒนา เถาวัลยด์ ี ม.4/2 (ห้อง 124) ม.2/2 (ห้อง 325) 
นางสาวพรนภารัตน์ หล้าก่ำ ม.4/2 (ห้อง 124)  
นางสาวจริยา เสนาจันทร ์ ม.4/3  (ห้อง 125)  
นายสันติ มารัตน ์ ม.5/1 (ห้อง 215) ม.5/1 (ห้อง 215) 
นางดาริณี พัตร์ภักดิ ์ ม.5/2 (ห้อง 214)  
นางสาวสาฐิตา เมคัน ม.5/2 (ห้อง 214) ม.5/1 (ห้อง 215) 

นางพาณินี ภูมลิุน ม.6/1 (ห้อง 213)  

นางสาวปัณฑติา  สุทา ม.6/1 (ห้อง 213)  
นายธนิต สิทธิเสนา ม.6/2  (ห้อง 212)  
นางสาวเสาวลักษณ์  ผาอินทร ์ ม.6/3 (ห้อง 211)  

/หน้าที่… 
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หน้าที ่
1) รับข้อสอบจากคณะกรรมการดำเนินการกลางให้นักเรียนสอบตามตารางสอบ 

  2) เก็บกระดาษคำตอบจากนักเรียนเรียงตามลำดับเลขที่จากน้อยไปมากและเย็บกระดาษคำตอบ
โดยมีเอกสารเรียงตามลำดับ คือ ใบปะหน้า, (มีลายมือชื่อของนักเรียนที่เข้าสอบ, ผังที่นั่งสอบ) ข้อสอบที่สอบ 1 ชุด, 
กระดาษคำตอบของนักเรียน, กระดาษรองหลังกระดาษคำตอบและนำส่งให้คณะกรรมการดำเนินการกลางหลังเสร็จ
สิ้นการสอบในแตล่ะวิชา 
  3) ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบและผู้กำกับ 
การสอบโดยเคร่งครัด 

4.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย 
4.1 นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 4.2 นายอนุวัฒน์ เดชไธสง  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 
 4.3 ครทูี่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
 4.4 นายศุภักชัย นิวงษา   ช่างปูน ชั้น 4  กรรมการ 
 4.5 นายมิตร นิวงษา   ช่างปูน ชั้น 4  กรรมการ 

4.6 นายกมล โฮมวงศ์   ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ กำกับ ดูแล ความเรียบร้อยในการจัดห้องสอบให้เรียบร้อยก่อน - หลังดำเนินการสอบ  
และตลอดระยะเวลาสอบ 

5. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
5.1 นายแก้วสัมฤทธิ์  บุทา  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 5.2 นายอนุวัฒน์  เดชไธสง  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 
 5.3 นายสุริยันต์  ไชยรบ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 5.4 นายธนากร  อุมะวรรณ  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ 1) ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการสอบของนักเรียน 
  2) ดูแลความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
  3) รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 

6. คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ  ประกอบด้วย 
 6.1 นางสาววิชุดา แสนปากดี  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 
 6.2 นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 
 6.3 นางสาวมนัสญา  อนุญาหงษ์             นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ  กรรมการ   
 6.4 นางสาวพัชรี  ขันทีท้าว            นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ  กรรมการ   
 6.5 นายธนพล  ถำวาปี              นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ  กรรมการ   

/6.6 นางสาวณัฐธิดา … 
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 6.6 นางสาวณัฐธิดา  ขอดเมชัย  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 6.7 นางสาวพรนภารัตน์ หล้าก่ำ  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 6.8 นางสาวภัทราวรรณ จุลสราญพงษ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 6.9 นางสาวปัณฑิตา สุทา   นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 

6.10 นางสาวปวีณา  ทะรังสร้อย  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 
 6.11 นางสาวศุภานันท์  สุคันธ์  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 

6.12 นางสาววิราสินี  แก้วพาดี  ครผูู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 1) รวบรวมข้อสอบ และจัดทำข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จตามกำหนด 
  2) จัดส่งข้อสอบให้ครูผู้รับผิดชอบต่อไป 
  3) รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 

7. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
 7.1 นายสุริยันต์  ไชยรบ   คร ู   ประธานคณะกรรมการ 
 7.2 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 
 7.3 นางสาววิราสินี  แก้วพาดี  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้ครูและนักเรียนทราบ 

 ทั้งนี้ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  
เต็มความสามารถ  เพ่ือให้บังเกิดผลดีกับนักเรียน  โรงเรียน  และราชการสืบไป 
 
  สั่ง ณ  วันที่  27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
                         (นายประชา  สมศรี) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   1 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา ครูผู้สอน 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ครูจีรารัตน์ 
09.40-10.10 น. 30 ส21103 สังคมศึกษา ครูเสาวลักษณ์ 
10.20-10.50 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตร์ ครูสันติ 
11.00-11.30 น. 30 ง21102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพย์อักษร 
13.40-14.10 น. 30 ส21106 ภูมิศาสตร์ ครูธนาภรณ์ 
14.20-14.50 น. 30 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณ์ 
15.00-15.30 น. 30 ศ21102 ศิลปะ ครูวัฒนา  

    
ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูวิชุดา 
09.40-10.40 น. 60 ท21102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 
10.50-11.20 น. 30 ว21282 คอมพิวเตอร์ ครูสหธรณ์ 
11.30-12.00 น. 30 ว20202 วิทย์คิดสนุก (1/1) ครูจริยา 

ง21242 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (1/2) ครูรัฐพงศ์ 
 
 ห้องสอบ ม.1/1   ห้อง   322   อาคารใหม่ 
   ม.1/2   ห้อง   323   อาคารใหม่ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   2   
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูจริยา 
09.40-10.10 น. 30 ส22103 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณ์ 
10.20-10.50 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตร์ ครูสันติ 
11.00-11.30 น. 30 ง22102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพย์อักษร 
13.40-14.10 น. 30 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูภัสราภา 

 14.20-14.50 น. 30 ศ22102 ศิลปะ ครูวัฒนา  
    

ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 
09.40-10.10 น. 30 ส22106 ภูมิศาสตร์ เสาวลักษณ์ 
10.20-10.50 น. 30 ว22282 คอมพิวเตอร์ ครูภัสราภา 
11.00-11.30 น. 30 ง22242 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (2/2) ครูรัฐพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 ห้องสอบ ม.2/1   ห้อง   324   อาคารใหม่ 
   ม.2/2   ห้อง   325   อาคารใหม่ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   3 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ครูธนากร 
09.40-10.10 น. 30 ส23103 สังคมศึกษา ครูสันติ 
10.20-10.50 น. 30 ส23104 ประวัติศาสตร์ ครูเสาวลักษณ์ 
11.00-11.30 น. 30 ง23102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพย์อักษร, ครูสาฐิตา 
13.40-14.10 น. 30 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณ์ 
14.20-14.50 น. 30 ส20236 หน้าที่พลเมือง ครูธนาภรณ์ 
15.00-15.30 น. 30 ศ23102 ศิลปะ ครูวัฒนา  

    
ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูจริยา 
09.30-10.30 น. 60 ท23102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 
10.30-11.00 น. 30 ส23106 ภูมิศาสตร์ ครูสันติ 
11.00-11.30 น. 30 ว23282 คอมพิวเตอร์ ครูภัสราภา 
11.30-12.00 น. 30 ง23242 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (3/2) ครูรัฐพงศ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

 ห้องสอบ ม.3/1   ห้อง   326   อาคารใหม่ 
   ม.3/2   ห้อง   327   อาคารใหม่ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (4/1) ครูจีรารัตน์ 

ค31104 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (4/2-3) ครูจีรารัตน์ 
09.40-10.10 น. 30 ส31103 สังคมศึกษา  ครูเสาวลักษณ์ 
10.20-11.20 น. 60 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 
11.30-12.00 น. 30 ส31104 ประวัติศาสตร์ ครูสันติ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31108 การออกแบบและเทคโนโลยี ครูภัสราภา 
14.00-14.30 น. 30 ว31103 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (4/1) ครูณัฐชา 

ว31104 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (4/2-3) ครูณัฐชา 
14.30-15.00 น. 30 ศ31102 ศิลปะ ครูวัฒนา 
15.00-15.30 น. 30 ว31282 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4/2-3) ครูสหธรณ์,ครูภัสราภา     

 
ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ว31222 เคมี (4/1) ครูวิชุดา 
09.40-10.40 น. 60 ว31262 โลก ดาราศาสตร์ (4/1) ครูสุริยันต์ 

 10.50-11.50 น. 60 ว31242 ชีววิทยา (4/1) ครูณัฐชา 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ว31202 ฟิสิกส์ (4/1) ครูสุริยันต์ 

  
ห้องสอบ 4/1 ห้อง 328 อาคารใหม่ 

   ม.4/2   ห้อง  124   อาคาร เสมา 100 ปี    

   ม.4/3   ห้อง  125   อาคาร เสมา 100 ปี 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   5 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น.  60  ค32103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (5/1) ครูธนากร 

ว32104 วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์ (5/2) ครูสุริยันต์ 
09.40-10.10 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา ครูสันติ 
10.20-11.20 น. 60 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 
11.30-12.00 น. 30 ว32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณ์ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูสาฐิตา 
13.40-14.10 น. 30 ศ32102 ศิลปะ ครูวัฒนา 
14.20-15.20 น. 
14.20-14.50 น. 

60 ว32221 เคมี (5/1) ครูวิชุดา 
30 ว32282 การสร้างกราฟิก (5/2) ครูสหธรณ์ 

    
 

ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ว32202 ฟิสิกส์ (5/1) ครูสุริยันต์ 
09.40-10.40 น. 60 ว32262 โลก ดาราศาสตร์ฯ (5/1) ครูสุริยันต์ 
10.50-11.20 น. 60 ว31242 ชีววิทยา (5/1) ครูณัฐชา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

ห้องสอบ 5/1 ห้อง   215   อาคารพระอุทัยประกาศ 
   5/2 ห้อง   214   อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6 
วัน/เดือน/ปี เวลาสอบ (นาที) รหัส ชื่อวิชา ผู้สอน 

พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 
08.30-09.30 น. 60 ท33102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 
09.40-10.10 น. 30 ว33282 การสร้างสื่อมลัติมเิดีย (6/1,2) ครูสหธรณ์,ครูภัสราภา 

ว30101 การงานอาชีพ (6/3) ครูรัฐพงศ์ 
10.20-10.50 น.  30 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (6/1,3) ครูสาฐิตา 

ว33104 วิทยาศาสตร์โลกฯ (6/2) ครูวิชุดา 
11.00-12.00 น 
11.00-11.30 น 

60 ว33262 โลก ดาราศาสตร์(6/1) ครูสุริยันต์ 
30 ว33104 วิทยาศาสตร์โลกฯ (6/3) ครูจริยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว33201 ฟิสิกส์ (6/1) ครูสุริยันต์ 
14.00-15.00 น. 60 ว31242 ชีววิทยา (6/1) ครูณัฐชา 

 
ห้องสอบ 6/1 ห้อง   213  อาคารพระอุทัยประกาศ 
  6/2 ห้อง   212  อาคารพระอุทัยประกาศ 

6/3 ห้อง   211  อาคารพระอุทัยประกาศ 
 


