
 
คำสั่งโรงเรียนรามราชพิทยาคม 

ที ่ 304 / 2565 

เรื่อง   แต?งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 2  ปIการศึกษา 2565 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ดNวยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ไดNกำหนดการสอบ 

กลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปIการศึกษา  2565  ในระหว?างวันที ่5 - 6 มกราคม พ.ศ.2566  รายละเอียด 

ดังปรากฏตามตารางสอบกลางภาค   

เพื่อใหNการสอบดำเนินไปดNวยความเรียบรNอย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39(1) แห?งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง อำนาจการบังคับบัญชาขNาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แต?งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหนNาที่ ดังต?อไปนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดNวย 

1.1 นายประชา สมศร ี   ผูNอำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 

1.2 นางสาวมณฑิตา  สุตัญตั้งใจ  รองผูNอำนวยการโรงเรียน  รองประธานคณะกรรมการ 

1.3 นายแกNวสัมฤทธิ ์บุทา   คร ู    กรรมการ 

 1.4 นางดาริณี  พัตรภักดิ ์  คร ู    กรรมการ 

 1.5 นางสาวเสาวลักษณc ผาอินทรc  คร ู    กรรมการ 

 1.6 นายสุริยันตc  ไชยรบ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 1.7 นางสาววิชุดา  แสนปากด ี  คร ู    กรรมการและ 

          ผูNช?วยเลขานุการ 

 หน1าที ่ ใหNคำปรึกษา  และแนะนำเกี่ยวกับการสอบใหNดำเนินการไปดNวยความเรียบรNอย 

2. คณะกรรมการดำเนินการกลาง ประกอบดNวย 

 2.1 นายสุริยันตc  ไชยรบ   คร ู    ประธานคณะกรรมการ 

 2.2 นางสาววิชุดา  แสนปากด ี  คร ู          รองประธานคณะกรรมการ 

 2.3 นางสาววรัญญา  ลาซNอน  นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 

 2.4 นางสาววิราสินี  แกNวพาด ี  ครูผูNช?วย          กรรมการและเลขานุการ 

/หนNาที…่ 
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หน1าที ่

  1) จัดทำบัญชี รับ –จ?าย ขNอสอบและกระดาษคำตอบในระหว?างดำเนินการสอบในแต?ละวันใหN

 เรียบรNอย 

2) ส?ง-รับขNอสอบ และกระดาษคำตอบจากกรรมการ กำกับการสอบเมื ่อเสร็จสิ ้นการสอบ 

แต?ละวิชา ตรวจสอบรายละเอียดใหNถูกตNองตรงกับรายการในปะหนNากระดาษคำตอบ 

  3) เบิก-จ?ายกระดาษคำถามและคำตอบใหNครูประจำวิชาไปตรวจใหNคะแนน 

  4) คุมสอบแทนในกรณีที่กรรมการคุมสอบไปราชการหรือมีขNอราชการเร?งด?วน 

3.  คณะกรรมการคุมสอบ ประกอบดNวย 

 

 

หน1าที ่

ชื่อกรรมการคุมสอบ 
ที่คุมสอบ 

5 ม.ค. 66 6 ม.ค. 66 

นายธนากร อุมะวรรณ ม.1/1 (ห3อง 124) ม.1/2 (ห3อง 325) 

ส.อ.สหธรณ; วงศ;ป>สสะ ม.1/1 (ห3อง 124) ม.1/2 (ห3อง 325) 

นางสาวจีรารัตน; ศรีหะมงคล ม.1/2 (ห3อง 125) ม.1/1 (ห3อง 323) 

นางสาวณัฐธิดา ธ.น.ระพิษ ม.1/2 (ห3อง 125) ม.1/1 (ห3อง 323) 

นายอนุวัฒน; เดชไธสง ม.2/1 (ห3อง 211)  

นางสาวพัชรี ขันทีท3าว ม.2/1 (ห3อง 211) ม.2/2 (ห3อง 212) 

นางสาวธนาภรณ; โฉมเฉลา ม.2/2 (ห3อง 212) ม.2/1 (ห3อง 211) 

นายกมล โฮมวงศ; ม.2/2 (ห3อง 212) ม.2/1 (ห3อง 211) 

นายรัฐพงศ; ลินทะละ ม.3/1 (ห3อง 213) ม.3/2 (ห3อง 214) 

นางสาวมัสญา อนุญาหงษ; ม.3/1 (ห3อง 213) ม.3/2 (ห3อง 214) 

นางสาวทิพย;อักษร อินธิเสน ม.3/2 (ห3อง 214) ม.3/1 (ห3อง 213) 

นายธนพล ถำวาปW ม.3/2 (ห3อง 214) ม.3/1 (ห3อง 213) 

นางสาวณัฐชา มXวงคลา ม.4/1 (322) ม.4/1 (322) 

นายวัฒนา เถาวัลย;ด ี ม.4/2 (ห3อง 215) ม.4/1 (322) 

นางสาวจริยา เสนาจันทร; ม.4/2 (ห3อง 215)  

นางสาวภัสราภา พัฒนา ม.4/3  (ห3อง 323)  

นายสันติ มารัตน; ม.5/1 (ห3อง 324) ม.5/1 (ห3อง 324) 

นางดาริณี พัตร;ภักดิ ์ ม.5/2 (ห3อง 325)  

นางสาวสาฐิตา เมคัน ม.5/2 (ห3อง 325) ม.5/1 (ห3อง 324) 

นางพาณินี ภูมิลุน ม.6/1 (ห3อง 326) ม.6/1 (ห3อง 326) 

นายธนิต สิทธิเสนา ม.6/2  (ห3อง 327)  

นางสาวเสาวลักษณ;  ผาอินทร; ม.6/3 (ห3อง 328) ม.2/2 (ห3อง 212) 

/หนNาที…่ 
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1) รับขNอสอบจากคณะกรรมการดำเนินการกลางใหNนักเรียนสอบตามตารางสอบ 

  2) เก็บกระดาษคำตอบจากนักเรียนเรียงตามลำดับเลขที่จากนNอยไปมากและเย็บกระดาษคำตอบ

โดยมีเอกสารเรียงตามลำดับ คือ ใบปะหนNา, (มีลายมือชื่อของนักเรียนที่เขNาสอบ, ผังที่นั่งสอบ) ขNอสอบที่สอบ 1 ชุด, 

กระดาษคำตอบของนักเรียน, กระดาษรองหลังกระดาษคำตอบและนำส?งใหNคณะกรรมการดำเนินการกลางหลังเสร็จ

สิน้การสอบในแต?ละวิชา 

  3) ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว?าดNวยการปฏิบัติตนของผูNเขNาสอบและผูNกำกับการ

สอบโดยเคร?งครัด 

4.  คณะกรรมการจัดห1องสอบ  ประกอบดNวย 

4.1 นายแกNวสัมฤทธิ์  บุทา  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 4.2 นายอนุวัฒนc เดชไธสง  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 

 4.3 ครทูี่ปรึกษาทุกหNอง      กรรมการ 

 4.4 นายศุภักชัย นิวงษา   ช?างปูน ชั้น 4  กรรมการ 

 4.5 นายมิตร นิวงษา   ช?างปูน ชั้น 4  กรรมการ 

4.6 นายกมล โฮมวงศc   ครูอัตราจNาง  กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าที ่ กำกับ ดูแล ความเรียบรNอยในการจัดหNองสอบใหNเรียบรNอยก?อน - หลังดำเนินการสอบ  

และตลอดระยะเวลาสอบ 

5. คณะกรรมการดูแลความเรียบร1อย  ประกอบดNวย 

5.1 นายแกNวสัมฤทธิ์  บุทา  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 5.2 นายอนุวัฒนc  เดชไธสง  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 

 5.3 นายสันติ มารัตนc   คร ู   กรรมการ 

 5.4 นายสุริยันตc  ไชยรบ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 5.5 นายธนากร  อุมะวรรณ  คร ู   กรรมการและผูNช?วยเลขานุการ 

หน1าที ่ 1) ดูแลความเรียบรNอยในระหว?างการสอบของนักเรียน 

  2) ดูแลความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

  3) รายงานผลการดำเนินงานเพื่อเปpนขNอมูลในการพัฒนางานต?อไป 

6. คณะกรรมการจัดทำข1อสอบ  ประกอบดNวย 

 6.1 นางสาววิชุดา แสนปากด ี  คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 6.2 นางสาวจีรารัตน  ศรีหะมงคล  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 

 6.3 นางสาวมนัสญา  อนุญาหงษc             นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ    

 6.4 นางสาวพัชรี  ขันทีทNาว            นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ   

 6.5 นายธนพล  ถำวาปI              นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ    

/6.5 นายธนพล … 
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 6.6 นางสาวณัฐธิดา  ธ.น.ระพิษ     นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ  

 6.7 นางสาววรัญญา  ลาซNอน  นักศึกษาฝgกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ  

 6.8 นางสาววิราสินี  แกNวพาด ี  ครผููNช?วย     กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าที ่ 1) รวบรวมขNอสอบ และจัดทำขNอสอบรายวิชาต?าง ๆ ใหNเสร็จตามกำหนด 

  2) จัดส?งขNอสอบใหNครูผูNรับผิดชอบต?อไป 

  3) รายงานผลการดำเนินงานเพื่อเปpนขNอมูลในการพัฒนางานต?อไป 

7. คณะกรรมการฝIายประชาสัมพันธN  ประกอบดNวย 

 7.1 นายสุริยันตc  ไชยรบ   คร ู   ประธานคณะกรรมการ 

 7.2 นางสาววิชุดา  แสนปากด ี  คร ู   รองประธานคณะกรรมการ 

 7.3 นางสาววิราสินี  แกNวพาด ี  ครูผูNช?วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน1าที ่ ประชาสัมพันธcรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบใหNครูและนักเรียนทราบ 

 ทั้งนี้ใหNคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดNรับการแต?งตั้ง  ปฏิบัติหนNาทีด่Nวยความรับผิดชอบ  

เต็มความสามารถ  เพื่อใหNบังเกิดผลดีกับนักเรียน  โรงเรียน  และราชการสืบไป 

 

  สั่ง ณ  วันที่    เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

 

 

                         (นายประชา  สมศร)ี 

                                                    ผูNอำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   1 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค21102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส21103 สังคมศึกษา ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

11.00-11.30 น. 30 ง21102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว21282 คอมพิวเตอรc ครูสหธรณc 

13.40-14.10 น. 30 ส21106 ภูมิศาสตรc ครูธนาภรณc 

14.20-14.50 น. 30 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว21102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 ส21104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ว21104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(1/1) ครูสาฐิตา 
 

 พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

ห8องสอบ ม.1/1   ห8อง  124   อาคาร เสมา 100 ป?    

   ม.1/2   ห8อง  125   อาคาร เสมา 100 ป? 

ศุกรB 6 มกราคม 2566 

 ห8องสอบ ม.1/1   ห8อง   323   อาคารใหมE 

   ม.1/2   ห8อง   325   อาคารใหมE 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   2   

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค22102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครอูนุวัฒนc 

09.40-10.10 น. 30 ส22103 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ง22102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว22104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ส22106 ภูมิศาสตรc เสาวลักษณc 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว22102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 ว22282 คอมพิวเตอรc ครูภัสราภา 

10.20-10.50 น. 30 ส22104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

11.00-11.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(2/1) ครูทิพยcอักษร 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 ห8องสอบ ม.2/1   ห8อง   211   อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.2/2   ห8อง   212  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   3 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา หมายเหต ุ

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค23102 คณิตศาสตรcพื้นฐาน ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส23103 สังคมศึกษา ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ส20236 หนNาที่พลเมือง ครูธนาภรณc 

11.40-12.10 น. 30 ง23102 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว23104 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

13.40-14.10 น. 30 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร, ครูสาฐิตา 

14.20-14.50 น. 30 ส23106 ภูมิศาสตรc ครูสันต ิ

15.00-15.30 น. 30 อ22202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(3/1) ครูสาฐิตา 
 

    
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว23102 วิทยาศาสตรcพื้นฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 ว23282 คอมพิวเตอรc ครูภัสราภา 

10.20-10.50 น. 30 ส23104 ประวัติศาสตรc ครูเสาวลักษณc 

11.00-12.00 น. 60 ค23102 คณิตศาสตรcเพิ่มเติม(3/1) ครูจีรารัตนc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 ห8องสอบ ม.3/1   ห8อง   213  อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.3/2   ห8อง   214  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   4 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว31202 ฟuสิกสc(4/1) ครูสุริยันตc 

ค31104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(4/2-3) ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส31103 สังคมศึกษา  ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูพาณิน ี

11.00-11.30 น. 30 ส31104 ประวัติศาสตรc ครูสันต ิ

11.30-12.00 น. 30 ว30282 วิทยาศาสตร;เพื่อสุขภาพ(4/3) ครูรัฐพงศc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31108 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ว31242 ชีววิทยา(4/1) ครูณัฐชา 

30 ว31282 การออกแบบบรรจุภัณฑ;(4/2-3) ครูสหธรณc,ครูภัสราภา 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว31222 เคมี(4/1) ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 อ31102 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(4/1) ครูสาฐิตา 

 10.20-11.20 น. 60 ว31262 โลก ดาราศาสตรc (4/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  

ห8องสอบ 4/1 ห8อง 322 อาคารใหมE 

   4/2 ห8อง 323 อาคารใหมE  

   4/3 ห8อง 215  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   5 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค32103 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(5/1) ครูธนากร 

ค32104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(5/2) ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส32103 สังคมศึกษา ครูสันต ิ

10.20-10.50 น. 30 ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

11.00-11.30 น. 30 ว32108 การออกแบบและเทคโนโลย ี ครูสหธรณc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ครูสาฐิตา 

13.40-14.40 น. 

13.40-14.10 น. 

60 ว32221 เคมี(5/1) ครูวิชุดา 

30 ว32282 การสร3างกราฟeก(5/2) ครูสหธรณc 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว32202 ฟuสิกสc(5/1) ครูสุริยันตc 

09.40-10.40 น. 60 ว32262 โลก ดาราศาสตรcฯ(5/1) ครูสุริยันตc 

10.50-11.20 น. 30 ว31242 ชีววิทยา(5/1) ครูณัฐชา 

11.30-12.00 น. 30 อ32202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(5/1) ครูสาฐิตา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 ห8องสอบ 5/1 ห8อง 324 อาคารใหมE 

   5/2 ห8อง 325 อาคารใหมE 
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ตารางสอบกลางภาค 2/2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปSที่   6 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาท)ี รหัส ชื่อวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 5 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ค33103 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(6/1) ครูอนุวัฒนc 

ค33104 คณิตศาสตรcพื้นฐาน(6/2-3) ครูอนุวัฒนc 

09.40-10.10 น. 30 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน ครูดาริณ ี

10.20-10.50 น.  30 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน(6/1) ครูสาฐิตา 

30 ว33282 การสร3างสื่อมัลติมิเดีย(6/2-3) ครูภัสราภา 

11.00-11.30 น 30 อ33202 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(6/1) ครูสาฐิตา 

30 ว33104 วิทยาศาสตรcโลกฯ(6/2-3) ครูวิชุดา, ครูจริยา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว33222 เคมี(6/1) ครูวิชุดา 

14.00-15.00 น. 60 ว33282 การสรNางสื่อมัลติมิเดีย(6/1) ครูสหธรณc 
    

 
ศุกร4 6 มกราคม 2566 

08.30-09.30 น. 60 ว33201 ฟuสิกสc(6/1) ครูสุริยันตc 

09.40-10.40 น. 60 ว31242 ชีววิทยา(6/1) ครูณัฐชา 

10.50-11.50 น. 60 ว33262 โลก ดาราศาสตรc(6/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ห8องสอบ 6/1 ห8อง 326 อาคารใหมE 

   6/2 ห8อง 327 อาคารใหมE 

6/3 ห8อง 328 อาคารใหมE  


