
 
    

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
ที ่๑๙/๒๕6๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลปลำยภำคเรียน ประจ ำภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
               ....................................... 

  ด้วยโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ได้ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ มัธยมศึกษำปีที่ ๒ มัธยมศึกษำปีที่ ๔ และมัธยมศึกษำปีที่ ๕ ระหว่ำง
วันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบวัดผลปลำยภำคด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผล บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
มีกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร และบรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
และมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โรงเรียนมัธยมนครรังสิตจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1. นำงรุ่งฤมล  สวัสดิ์พันธ์  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนที    นุชนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ 
 ๑. อ ำนวยกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแล และประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
 ๓. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 

2. คณะกรรมกำรกองกลำง 
1. นำยกิตติภูมิ  ตรำชื่นต้อง คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวพรรณทิวำ  ชำมำ คร ูคศ.1 กรรมกำร 
3. นำยพิเชษฐ์  ระคนจันทร์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
4. นำงสำวกชกร รัตนรัตน์  ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๕. นำงสำวจุฑำมำศ  เหล่ำจันทร์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๖. นำยพนม บัวใหญ่รักษำ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุจิตรำ  คชผล ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๘. นำงสำวเบญจรัตน์  บัวอ่อน ผู้ช่วยครู  กรรมกำร 
๙. นำยนคเรศ   สุขจันทึก จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวกัญญำรัตน์   ป้อมภำ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน  กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวณิศรำ  วิทยเจียกขจร คร ูคศ.1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
1. จัดตำรำงสอบ ก ำหนดห้องท่ีใช้สอบ และจัดบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรสอบ  
2. จัดและแต่งตั้งคณะกรรมกำรส ำรองห้องสอบ เพ่ือให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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3. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ เมื่อมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
ต่อประธำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

4. เตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรคุมสอบให้พร้อม และจัดเก็บอุปกรณ์ในวันสุดท้ำย  
ของกำรสอบ 

5. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๓. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ จัดท ำข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ประกอบด้วย 
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

1. นำงสำวณิศรำ  วิทยเจียกขจร คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวกชกร รัตนรัตน์  ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
3. นำยนคเรศ   สุขจันทึก จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน กรรมกำร 
4. นำงสำวพรรณทิวำ  ชำมำ คร ูคศ.1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1. นำยเทอดพงษ์   เพชรจันทึก ผู้ช่วยครู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน  กรรมกำร 
๓. นำงสำวธนิวรำ  กออ ำไพ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. นำงสำวมณีกำญจน์ สีแหล้ คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยตันติกร คมคำย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
๓. นำยอำคม  สีสมบัต ิ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๔. นำยพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๕. นำยพิเชษฐ์  ระคนจันทร์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๖. นำยไซมอน  อัครสกุลชัย ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๗. นำยพนม บัวใหญ่รักษำ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๘. นำงสำวเบญจรัตน์  บัวอ่อน ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุดำรัตน์  หวังเก่ียวกลำง จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอัญชลี   บัวสำย ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
1. นำงสำวธัญลักษณ์   ค ำสะอำด คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจุฑำรัตน์   นำรถสิทธิ์ คร ูคศ.1 กรรมกำร 
๓. นำงสำวรัตนำ   ยอดญำติไทย ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๔. นำงสำวนิตย์ชนันต์  พูนเกต ุ ครู คศ.1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
1. นำยสรวุฒิ  จิ๋วกร่ำง ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยกฤตนน  อรุณเสถียร ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๓. นำยชลสิทธิ์ วิ่งเดช ผู้ช่วยครู กรรมกำร  
4. นำยจิรัสย์  โสภณรุ่งทรัพย์ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
  



- หน้ำ 3 - 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1. นำยบัณฑิต  ผิวบัวค ำ ผู้ช่วยครู  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอติชำต  นครไชย ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
3. นำยวรกำนต์  จุลกนก ผู้ช่วยครู กรรมกำร  
4. นำยวุฒิชัย  ปำนสิงห์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๕. นำงสำวเจนจิรำ  เพ็ชรบูรณ์ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน กรรมกำร 
6. นำงสำวสุจิตรำ  คชผล ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
1. นำยกิตติศักดิ์ กรดนวม ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวรวัฒน์  นำพังคะบุตร ผู้ช่วยครู กรรมกำร    
๓. นำยภำนุวัฒน์  ไชยศิลป์ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1. นำงสำวจำมจุรี  จันสิมมำ คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยปัณณวิชญ์  ก ำลังเก้ือ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๓. นำยระพีพัฒน์   ธนศักดิ์พูนชัย ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๔. นำงสำวณัฐธนำ  วรรณำ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๕. นำยปวรวิทย์ กิจสิงห์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๖. นำงฉวีวรรณ  จำง ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุภำวดี เศษสุวรรณ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน กรรมกำร 
๘. นำยกิตติภูมิ  ตรำชื่นต้อง ครู คศ.1 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
๑. ออกข้อสอบตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนรำยวิชำและตัวชี้วัด  
๒. จัดพิมพ์ ตรวจทำน จัดท ำข้อสอบ ส่งต้นฉบับข้อสอบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตรวจทำน 

จำกนั้นน ำต้นฉบับข้อสอบส่งงำนวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบก่อนกำรท ำส ำเนำข้อสอบ 
๓. บรรจุข้อสอบใส่ซองให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน ส่งซองที่บรรจุข้อสอบเรียบร้อยแล้วที่

งำนวัดและประเมินผล เพ่ือจัดเก็บข้อสอบในที่ปลอดภัย 
๔. เมื่อกำรสอบด ำเนินกำรเสร็จสิ้น รับข้อสอบจำกคณะกรรมกำรกองกลำงเพ่ือน ำไปตรวจให้

คะแนน รำยงำนคะแนนสอบและส่งข้อสอบกลับคืนที่งำนวัดและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร 
๕. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๔. คณะกรรมกำรตรวจนับข้อสอบ 
1. นำงสำวณิศรำ  วิทยเจียกขจร คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยกิตติภูมิ  ตรำชื่นต้อง คร ูคศ.1 กรรมกำร 
๓. นำงสำวพรรณทิวำ  ชำมำ คร ูคศ.1 กรรมกำร 
๔. นำยพิเชษฐ์  ระคนจันทร์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๕. นำงสำวจุฑำมำศ  เหล่ำจันทร์ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๖. นำงสำวเบญจรัตน์  บัวอ่อน ผู้ช่วยครู  กรรมกำร 
๗. นำยพนม บัวใหญ่รักษำ ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๘. นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที ่
๑. จัดเตรียมข้อสอบตำมวันและเวลำที่ก ำหนดในตำรำงสอบ 
๒. ตรวจนับข้อสอบและกระดำษค ำตอบที่คณะกรรมกำรคุมสอบน ำส่ง  
๓. ตรวจทำนควำมถูกต้องของกระดำษค ำตอบก่อนบรรจุใส่ซองข้อสอบ 
๔. น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบที่ผ่ำนกำรตรวจทำนแล้วส่งคืนครูประจ ำรำยวิชำ 
๕. จัดเก็บขอ้สอบในที่ปลอดภัย 
๖. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๕. คณะกรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบ  
1. นำยเทอดพงษ์   เพชรจันทึก ผู้ช่วยครู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุนิสำ  โพตะเภำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๓.  นำยศุภณัฐฐ์  จ ำรัสศรี  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๔.  นำงสำวอรุโนทัย  ทัพค ำพำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๕.  นำงสำวกัลชิญำ  แรมจะบก นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๖.  นำงสำวนภำพร  สัตนำโค นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวเพ็ญพิชำ  ตันสิรินำถกุล นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวภำวดี  เกิดศร นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุจิตรำ ติสันเทียะ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
๑๐. นำยอิทธิกร  ทรัพย์วิริยำ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์  กรรมกำร 
๑๑. นำยปวรวิทย์ กิจสิงห์ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
๑. รับทรำบกำรปฏิบัติหน้ำที่จำกประธำนคณะกรรมกำรกองกลำง ในเวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

จันทรสุข 
๒. จัดเตรียมข้อสอบตำมวันและเวลำในกำรสอบให้มีควำมเรียบร้อย  
๓. รับ – ส่ง ข้อสอบ/กระดำษค ำตอบ/อุปกรณ์กำรสอบ จำกคณะกรรมกำรกองกลำง  

ณ ห้องประชุมจันทรสุข เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรคุมสอบ ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
๔. ดูแลควำมเรียบร้อยและประสำนงำนในกรณีท่ีข้อสอบเกิดปัญหำ 
๕. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ 

  รำยชื่อดังเอกสำรแนบท้ำย 

 มีหน้ำที ่
 ๑. ควบคุมดูแลกำรสอบโดยเคร่งครัด ระมัดระวังไม่ให้มีกำรทุจริต หำกพบกำรทุจริต  

ให้นักเรียนลงลำยมือชื่อพร้อมแนบหลักฐำนกำรทุจริตน ำส่งประธำนคณะกรรมกำรกองกลำง เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมระเบียบต่อไป 

 ๒. รำยงำนจ ำนวนผู้เข้ำสอบ/ ผู้ขำดสอบ ในแต่ละวัน ให้คณะกรรมกำรกองกลำงทรำบ  
หำกนักเรียนแต่งกำยไม่ถูกระเบียบหรือเข้ำห้องสอบช้ำกว่ำเวลำสอบ ๓๐ นำที ให้รำยงำนคณะกรรมกำรกลำง  

 ๓. ลงชื่อก ำกับในแบบลงชื่อเข้ำสอบวัดผลปลำยภำคเรียน  ในกรณีที่นักเรียนขำดสอบ  
ให้เขียนค ำว่ำ “ขำดสอบ” ด้วยปำกกำสีแดง 
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 ๔. รวบรวมและจัดเรียงกระดำษค ำตอบ โดยเรียงล ำดับเลขที่จำกน้อยไปหำมำก ส่งข้อสอบ
และกระดำษค ำตอบพร้อมกระดำษทด (ถ้ำมี) ให้คณะกรรมกำรรับ-ส่งข้อสอบและคณะกรรมกำรกองกลำง 

 ๕. ในกรณีที่มีปัญหำระหว่ำงด ำเนินกำรสอบ ให้บันทึกแจ้งประธำนคณะกรรมกำรกองกลำง 
 ๖. กำรเริ่มสอบต้องตรงกับวันและเวลำที่โรงเรียนก ำหนด ควบคุมดูแลนักเรียนให้ออกจำก

ห้องสอบตรงตำมเวลำในตำรำงสอบเท่ำนั้น 
 ๗. ควบคุมดูแลนักเรียนให้ท ำควำมสะอำดห้องสอบ หลังกำรสอบวิชำสุดท้ำยในแต่ละวัน 
 ๘. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๗. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ  
1. นำงสำวณิศรำ  วิทยเจียกขจร คร ูคศ.1 ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน กรรมกำร 
๓. นำยเทอดพงษ์   เพชรจันทึก ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๔. นำยปวรวิทย์ กิจสิงห์ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
๑. ด ำเนินกำรตรวจรับข้อสอบจำกครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  
๒. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสอบ ด ำเนินกำรอัดส ำเนำข้อสอบทุกรำยวิชำให้ครบตำมจ ำนวน

นักเรียน 
๓. ส่งมอบข้อสอบให้ครูผู้สอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ท ำกำรเย็บและบรรจุใส่ซอง 

 ๔. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๘. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  
1.  นำยปัณณวิชญ์  ก ำลังเก้ือ ผู้ช่วยครู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยไซมอน  อัครสกุลชัย ผู้ช่วยครู กรรมกำร 
๓.  นำยพนม บัวใหญ่รักษำ ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและรำยละเอียดในกำรสอบ โดยเผยแพร่ข้อมูลอัพโหลด

ขึ้นเว็บไซตโ์รงเรียนและแอปพลิเคชันไลน์โรงเรียน  
 ๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๙. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย  
1. นำยอติชำต  นครไชย ผู้ช่วยครู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเทอดพงษ์   เพชรจันทึก ผู้ช่วยครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
 ๑. ดูแลควำมเรียบร้อยและกำรแต่งกำยของนักเรียนให้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน

ในช่วงที่มีกำรสอบของทุกวัน 

 ๑๐. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสถำนที่  
1. นำยปวรวิทย์   กิจสิงห์ ผู้ช่วยครู ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวุฒิชัย  ปำนสิงห์ จ้ำงเหมำบริกำรงำนสอน  กรรมกำร 
๓. นำงสุวรรณำ  กิจต ิ คนงำนทั่วไป กรรมกำร 
๔. นำยธงชัย   ขำวเจริญ ภำรโรง กรรมกำร 
๕. นำงสำวพัชรำ   ทองค ำดี ภำรโรง กรรมกำร 
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๖. นำงสำวล ำพรวน   ทีมุ้ย จ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด กรรมกำร 
๗. นำยสมทรง  ชัยลิขิตเจริญ จ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด กรรมกำร 
๘. นำงเดือนฉำย  ยอดเพ็ชร จ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด กรรมกำร 
๙. คุณครูที่ปรึกษำทุกท่ำน  กรรมกำร 
๑๐. นำยวรกำนต์  จุลกนก ผู้ช่วยครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่
๑. คุณครูที่ปรึกษำทุกท่ำน ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบ จัดโต๊ะ – เก้ำอ้ี ตำมจ ำนวน

นักเรียนในแต่ละห้องสอบ 
๒. จัดเตรียมห้องประชุมจันทรสุขเพ่ือใช้เป็นห้องคณะกรรมกำรกองกลำง 
๓. ดูแลควำมสะอำดและควำมเรียบร้อยของห้องสอบ 
๔. แจ้งปัญหำที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ที่ใช้ในกำรสอบ 
๕. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติตำมหน้ำที่ โดยให้ศึกษำขอบข่ำยและภำรกิจที่ได้พรรณนำงำนไว้          
ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบข่ำยและภำรกิจด้วยควำมตั้งใจ เสียสละเวลำให้กับ
ทำงรำชกำร ปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดคุณภำพประสิทธิภำพต่อกำรศึกษำของชำติอย่ำงสูงสุด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียน เทศบำลนครรังสิต และทำงรำชกำรต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. 256๖ 

สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 256๖ 

 

 

(นำงรุ่งฤมล  สวัสดิ์พันธ์) 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
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ตำรำงแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรคุมสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

 
ระดับชั้น ล ำดับห้องสอบ ห้อง รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 

เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. (ภำคเช้ำ) 
รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (ภำคบ่ำย) 

วันพุธที่ ๒๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๓/๑ ห้องสอบที่ 1 ๔๔๑ นำงสำวเจนจิรำ เพ็ชรบูรณ์ นำยพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว 
ม.๓/๒ ห้องสอบที่ 2 ๔๔๒ นำงสำวกชกร รัตนรัตน์ นำยปัณณวิชญ์ ก ำลังเกื้อ 
ม.๓/๓ ห้องสอบที่ 3 ๔๔๓ นำงสำวสุภำวดี เศษสุวรรณ 

นำยพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
นำยพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
 

ม.๖/๑ ห้องสอบที่ 4 ๔๓๔ นำงสำวจุฑำรัตน์ นำรถสิทธิ์ นำงสำวจุฑำรัตน์ นำรถสิทธิ์ 
ม.๖/๒ ห้องสอบที่ 5 ๔๓๕ นำงสำวจุฑำมำศ เหล่ำจันทร์ นำงสำวจุฑำมำศ เหล่ำจันทร์ 
ม.๖/๓ ห้องสอบที่ 6 ๔๓๖ นำงสำวพรรณทิวำ ชำมำ 

นำงสำวรัตนำ ยอดญำติไทย 
นำงสำวรัตนำ ยอดญำติไทย 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๓/๑ ห้องสอบที่ 1 ๔๔๑ นำยพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว 

นำงสำวเจนจิรำ เพ็ชรบูรณ์ 
นำงสำวเจนจิรำ เพ็ชรบูรณ์ 

ม.๓/๒ ห้องสอบที่ 2 ๔๔๒ นำงสำวกชกร รัตนรัตน์ 
นำยปัณณวิชญ์ ก ำลังเกื้อ 

นำยปัณณวิชญ์ ก ำลังเกื้อ 

ม.๓/๓ ห้องสอบที่ 3 ๔๔๓ นำงสำวสุภำวดี เศษสุวรรณ นำยพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
ม.๖/๑ ห้องสอบที่ 4 ๔๓๔ นำยไซมอน อัครสกุลชัย นำยไซมอน อัครสกุลชัย 
ม.๖/๒ ห้องสอบที่ 5 ๔๓๕ นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ 
ม.๖/๓ ห้องสอบที่ 6 ๔๓๖ นำงสำวพรรณทิวำ ชำมำ 

นำงสำวรัตนำ ยอดญำติไทย 
นำงสำวรัตนำ ยอดญำติไทย 

วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๓/๑ ห้องสอบที่ 1 ๔๔๑ นำงสำวเจนจิรำ เพ็ชรบูรณ์ นำยพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว 

นำงสำวเจนจิรำ เพ็ชรบูรณ์ 
ม.๓/๒ ห้องสอบที่ 2 ๔๔๒ นำยปัณณวิชญ์ ก ำลังเกื้อ นำงสำวกชกร รัตนรัตน์ 

นำยปัณณวิชญ์ ก ำลังเกื้อ 
ม.๓/๓ ห้องสอบที่ 3 ๔๔๓ นำงสำวสุภำวดี เศษสุวรรณ 

นำยพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
นำยพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 

ม.๖/๑ ห้องสอบที่ 4 ๔๓๔ นำยไซมอน อัครสกุลชัย นำยไซมอน อัครสกุลชัย 
ม.๖/๒ ห้องสอบที่ 5 ๔๓๕ นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ นำงสำวกัญญำรัตน์  ป้อมภำ 
ม.๖/๓ ห้องสอบที่ 6 ๔๓๖ นำงสำวพรรณทิวำ ชำมำ นำงสำวรัตนำ ยอดญำติไทย 
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ตำรำงแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรคุมสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

 
ระดับชั้น ล ำดับห้องสอบ ห้อง รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2566 
ม.๑/๑ ห้องสอบที่ 1 451 นายบัณฑิต  ผิวบัวค า  นายกฤตนน อรุณเสถียร  
ม.๑/๒ ห้องสอบที่ 2 452 นายนคเรศ สุขจันทึก นางสาวนิตย์ชนันต์ พูนเกตุ  
ม.๑/๓ ห้องสอบที่ 3 453 นางสาวณัฐธนา วรรณา  นายวรวัฒน ์นาพังคะบุตร  
ม.1/4 ห้องสอบที ่4 341 นายจุฑารัตน์ นารถสิทธิ์  นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  

วันพุธ ที ่8 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๑/๑ ห้องสอบที่ 1 451 นายวุฒิชัย ปานสิงห์  นายปัณณวิชญ์  ก าลังเก้ือ  
ม.๑/๒ ห้องสอบที่ 2 452 นายบัณฑิต  ผิวบัวค า  นายวรวัฒน ์นาพังคะบุตร  
ม.๑/๓ ห้องสอบที่ 3 453 นายนคเรศ สุขจันทึก นายไซมอน อัครสกุลชัย  
ม.1/4 ห้องสอบที ่4 341 นางสาวณัฐธนา วรรณา  นายวรกานต์ จุลกนก  

วันพฤหัสบดี ที ่9 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๑/๑ ห้องสอบที่ 1 451 นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นายวรวัฒน ์นาพังคะบุตร  
ม.๑/๒ ห้องสอบที่ 2 452 นายวุฒิชัย ปานสิงห์  นายไซมอน อัครสกุลชัย  
ม.๑/๓ ห้องสอบที่ 3 453 นายบัณฑิต  ผิวบัวค า  นายวรกานต์ จุลกนก  
ม.1/4 ห้องสอบที ่4 341 นายนคเรศ สุขจันทึก นางสาวสุดารัตน์ หวังเก่ียวกลาง  

วันศุกร์ ที ่10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.๑/๑ ห้องสอบที่ 1 451 นางสาวอัญชลี บัวสาย  นายปัณณวิชญ์  ก าลังเก้ือ  
ม.๑/๒ ห้องสอบที่ 2 452 นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นายวรกานต์ จุลกนก  
ม.๑/๓ ห้องสอบที่ 3 453 นายวุฒิชัย ปานสิงห์  นางสาวสุดารัตน์ หวังเก่ียวกลาง  
ม.1/4 ห้องสอบที ่4 341 นายบัณฑิต  ผิวบัวค า  นางฉวีวรรณ จาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 9 - 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรคุมสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 

ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

 
ระดับชั้น ล ำดับห้องสอบ ห้อง รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2566 
ม.2/1 ห้องสอบที่ 5 454 นายตันติกร คมคาย  นายวรกานต์ จุลกนก  
ม.2/2 ห้องสอบที่ 6 455 นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์  นางสาวสุดารัตน์ หวังเก่ียวกลาง  
ม.2/3 ห้องสอบที่ 7 456 นางสาวธนิวรา กออ าไพ นางฉวีวรรณ จาง 

วันพุธ ที ่8 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.2/1 ห้องสอบที่ 5 454 นายปวรวิทย์ กิจสิงห์  นางสาวสุดารัตน์ หวังเก่ียวกลาง  
ม.2/2 ห้องสอบที่ 6 455 นางสาวกชกร รัตนรัตน์  นางฉวีวรรณ จาง 
ม.2/3 ห้องสอบที่ 7 456 นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์  นางสาวจามจุรี จันสิมมา  

วันพฤหัสบดี ที ่9 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.2/1 ห้องสอบที่ 5 454 นางสาวณัฐธนา วรรณา  นางฉวีวรรณ จาง 
ม.2/2 ห้องสอบที่ 6 455 นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย  นางสาวจามจุรี จันสิมมา  
ม.2/3 ห้องสอบที่ 7 456 นายจุฑารัตน์ นารถสิทธิ์  นางสาวสุจิตรา คชผล 

วันศุกร์ ที ่10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.2/1 ห้องสอบที่ 5 454 นายนคเรศ สุขจันทึก นางสาวจามจุรี จันสิมมา  
ม.2/2 ห้องสอบที่ 6 455 นางสาวณัฐธนา วรรณา  นางสาวสุจิตรา คชผล 
ม.2/3 ห้องสอบที่ 7 456 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์ นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 10 - 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรคุมสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 

ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

 
ระดับชั้น ล ำดับห้องสอบ ห้อง รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2566 
ม.4/1 ห้องสอบที่ 8 444 นายกิตติศักดิ์ กรดนวม  นางสาวจามจุรี จันสิมมา  
ม.4/2 ห้องสอบที่ 9 445 นายชลสิทธิ ์วิ่งเดช นางสาวสุจิตรา คชผล 
ม.4/3 ห้องสอบที่ 10 446 นายสรวุฒ ิจิ๋วกร่าง  นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 

วันพุธ ที ่8 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.4/1 ห้องสอบที่ 8 444 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์ นางสาวสุจิตรา คชผล 
ม.4/2 ห้องสอบที่ 9 445 นายกิตติศักดิ์ กรดนวม  นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 
ม.4/3 ห้องสอบที่ 10 446 นายชลสิทธิ ์วิ่งเดช นายเทอดพงษ์  เพชรจันทึก  

วันพฤหัสบดี ที ่9 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.4/1 ห้องสอบที่ 8 444 นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์  นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์ 
ม.4/2 ห้องสอบที่ 9 445 นางสาวธนิวรา กออ าไพ นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้  
ม.4/3 ห้องสอบที่ 10 446 นายกิตติศักดิ์ กรดนวม  นายอาคม สีสมบัติ  

วันศุกร์ ที ่10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.4/1 ห้องสอบที่ 8 444 นายตันติกร คมคาย  นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้  
ม.4/2 ห้องสอบที่ 9 445 นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์  นายอาคม สีสมบัติ  
ม.4/3 ห้องสอบที่ 10 446 นางสาวธนิวรา กออ าไพ นางสาวธัญลักษณ์ ค าสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 11 - 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อคณะกรรมกำรคุมสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 

ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 

 
ระดับชั้น ล ำดับห้องสอบ ห้อง รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 1 รำยช่ือคณะกรรมกำรคุมสอบคนที่ 2 

วันอังคำรที่ 7 มีนำคม พ.ศ. 2566 
ม.5/1 ห้องสอบที่ 11 431 นางสาวอัญชลี บัวสาย  นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้  
ม.5/2 ห้องสอบที่ 12 432 นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นายอาคม สีสมบัติ  
ม.5/3 ห้องสอบที่ 13 433 นายวุฒิชัย ปานสิงห์  นางสาวธัญลักษณ์ ค าสะอาด  

วันพุธ ที ่8 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.5/1 ห้องสอบที่ 11 431 นายสรวุฒ ิจิ๋วกร่าง  นายอาคม สีสมบัติ  
ม.5/2 ห้องสอบที่ 12 432 นางสาวอัญชลี บัวสาย  นางสาวธัญลักษณ์ ค าสะอาด  
ม.5/3 ห้องสอบที่ 13 433 นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นายกฤตนน อรุณเสถียร  

วันพฤหัสบดี ที ่9 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.5/1 ห้องสอบที่ 11 431 นายชลสิทธิ ์วิ่งเดช นางสาวธัญลักษณ์ ค าสะอาด  
ม.5/2 ห้องสอบที่ 12 432 นายสรวุฒ ิจิ๋วกร่าง  นายกฤตนน อรุณเสถียร  
ม.5/3 ห้องสอบที่ 13 433 นางสาวอัญชลี บัวสาย  นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  

วันศุกร์ ที ่10 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ม.5/1 ห้องสอบที่ 11 431 นายกิตติศักดิ์ กรดนวม  นายกฤตนน อรุณเสถียร  
ม.5/2 ห้องสอบที่ 12 432 นายชลสิทธิ ์วิ่งเดช นางสาวนิตย์ชนันต์ พูนเกตุ  
ม.5/3 ห้องสอบที่ 13 433 นายสรวุฒ ิจิ๋วกร่าง  นายวรวัฒน ์นาพังคะบุตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 12 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 



- หน้ำ 13 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 14 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 15 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 16 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 17 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 18 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 19 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 20 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 21 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 22 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้ำ 23 - 
 

ตำรำงสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕65 
ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

 
 


