
 
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี   129/2564      

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดสอบแยกห้องเรียนนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ2564  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

*************************** 
  เพื่อให้การด าเนินการจัดสอบแยกห้องนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นไปตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีก าหนดการดังนี้ 

สอบแยกหอ้งเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564   
    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วันท่ี 30 พฤษภาคม  2564  

 ประกำศผลสอบ   วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
  

   อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ดังนี้ 

 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ี อ านวยการให้การสอบแยกห้องนักเรียนเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ให้มี
ความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย ประกอบด้วย 

1.1 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
1.2 นางณภัทร   เมืองไทย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา       รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค  รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา กรรมการ 
1.4 นายวิฑูรย์  ชุมข า   ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายสุชาติ   โรวัฒน์  ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.6 นางจิตติมา  จู้ท่ิน        ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าท่ี ประสานงานให้การด าเนินงานรับสมัครนักเรียนเป็นไป             

ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
2.1 นางณภัทร    เมืองไทย   รองผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2.2 นายวิฑูรย์     ชุมข า   ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
2.3 นางอมรรัตน์  แขดวง    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.4 นางอัฉราภรณ์    คงแป้น    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.5 นางบุษบา  สุทธิมาศ     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการ 
2.6 นางจิตติมา  จู้ท่ิน     ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   กรรมการและ 

         เลขานุการ 



 
3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ห้องสอบ   มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อรับสมัครนักเรียน จัดห้อง

สอบ ให้เอื้อต่อการด าเนินงาน ของคณะกรรมการคุมสอบ ประกอบด้วย 
3.1 นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
3.2 นางนันทนา  ทองศรี  ลูกจ้างประจ า   กรรมการ 
3.3 นางวิลาศ  ทองนวล  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.4 นางเพ็ญศรี  รัตนสุภา  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.5 นายปรีชา  อนุวัฒน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.6 นายธีรเชษฐ์  ทุนสันเทียะ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.7 นายวัฒนา   วัฒนาศิร ิ  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
3.8 นางจิตติมา  จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
3.9 คณะกรรมการนักเรียน 

 
 4. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ลงคะแนน ประกำศผล นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

1. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางณิรดา  จงจิตร  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
3. นางมยุรฉัฑฐ   เกื้อนุ้ย ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางกฤติกา  จ านง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
5. นางณิชกมล   รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์  แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
7. นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
8. นางสาวสุกัญญา   ทองเพิ่ม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
9. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
10. นางฐิรกานต์  สุขยา  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
11. นางเพ็ญศรี   หนูหนอง ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
12. นางกาญจนา  เลิศล้ า ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
13. นางสาวนิภาพร  ภักดีชน ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุภาพร  ไชยรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

 
5. คณะกรรมกำรจัดสอบนักเรียนชั้น ม.1 วันท่ี 31  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ม.4 วันท่ี 30  พฤษภาคม 2564  เวลา 1๒.30 – 16.00 น. ประกอบด้วย 
1. นางอมรรัตน์ แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางศุภณัฏฐ์  สิริกาญจน์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
3. นางณิรดา  จงจิตร    ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
4. นางจิตติมา จู้ท่ิน  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
6. คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ  

ม.1 วันท่ี 31  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 

ห้องท่ี ห้อง กรรมการคุมสอบ หมายเหตุ 
1 116 นางนัชพร  ก าเนิดรักษา นางกฤติกา  จ านง  
2 117 นายกิจศักดิ์  ชูศรี นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์  
3 118 นางบุษบา  สุทธิมาศ นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์  
4 122 นางกัลยา  พรมทิพย์ นางณิชกมล   รัตนพันธ์  
5 123 นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม  
6 124 นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ นางจีรนันท์  แซมมงคล  
7 125 นางปวีณ์นุช  แป้นแก้ว นางลมัย  รัตนมณี  
8 126 นางเพ็ญศรี   หนูหนอง นายอดิศร   อินทรสุวรรณ  
9 127 นางสุเจตน์   บุญปล้อง นายกุลธนิต  ด้วงกูล  

10 ๑๓๒ นางกุลยา  รักเพชร นางสาวรัติยา  ทองสีนุช  
11 ๑๓๓ นางสาวสุทธินี  ทวนด า นางกาญจนา   เลิศล้ า  
12 ๑๓๔ นางณัฐวดี  แสงป้อม นางจินดา  ไตรภูมิ  
13 ๑๓๕ นางอัฉราภรณ์   คงแป้น นางสาวกัญญารัตน์  ทองค า  
14 ๑๓๖ นางกรณ์ภัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง นางฐิรกานต์  สุขยา  
15 ๑๓๗ นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี นางจินตรัตน์  ทิพย์สุขุม   
16 ๑๓๘ นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ นางสุวิไล  กันตังกุล  
17 ส ารอง นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์  

 
ม.4 วันท่ี 30  พฤษภาคม 2564  เวลา 1๒.30 – 16.00 น 
 

ห้องท่ี ห้อง กรรมการมอบตัว หมายเหตุ 
1 116 นายนพวิทย์  แซ่ภู่ นายวิษณุ  ผ่องฉาย  
2 117 นายพินิจ  เทพมณี นายสันต์ิ  จันทนะทรัพย์  

 
 

7.  ฝ่ำยตรวจกระดำษค ำตอบ  มีหน้าท่ี ตรวจกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบ  ในวันท่ี  30– 31 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  บันทึกคะแนนผลการสอบแยกห้องของนักเรียน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑.   นางพรทิพย ์ เชยบัวแก้ว หัวหน้า 
๒.   นางวันเพญ็   ชุมพร้อมญาติ กรรมการ 
๓.   นางสาวสุวดี เงินถาวร กรรมการ 
๔.   นางสาวกาญจนา   คงชนะ กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภาพร   มณีโชติ กรรมการ 
๖.   นางปรียา    บุญให้ผล กรรมการและเลขานุการ 

 



8. ฝ่ำยประมวลผลในกำรสอบ  มีหน้าท่ี  ประมวลผลและประกาศผลการสอบวัดความรู้ของ
นักเรียน ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย 

๑.   นางศุภณัฎฐ์ สิริกาญจน์ หัวหน้า 
๒.   นางณิรดา จงจิตร กรรมการ 
๓.   นางอมรรัตน ์ แขดวง กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายและ             
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

 
 ส่ัง  ณ  วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 


