
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๒๙ /๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 
........................................................ 

 

 ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ก าหนดให้มีการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๒
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑–๖ ในวันท่ี ๑๙ - ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และ ท่ีแก้ ไขเพิ่ ม เ ติม (ฉบับ ท่ี  ๒) พ .ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ ให้การด า เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ   นธิิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ควบคุม ก ากับ ดูแล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป รองประธานกรรมการ 
๕. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๖. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๗. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
๘. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
๙. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
๑๐. นายยศกร เรืองไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ 
๑๑. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
กรรมการ 

๑๒. นางวาสนา ปิยะมาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๓. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๔. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 



 

 

๒ 

๑๕. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๖. นางสาวเทวี ทาเหล็ก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๗. นางสุนิสา สายบัว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. นางสาวพรหมพร หนูน้อย ผู้ช่วยงานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ประชุม วางแผน และประสานงานเพื่อให้การสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการประจ ากลุ่มบริหารวิชาการ  
๑. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร  ประธานกรรมการ 
๒. นางธนญัภรณ์ ศรีแสง  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  กรรมการ 
๔. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 
๕. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวชนิสรา สงวนไว ้  กรรมการ 
๗. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  กรรมการ 
๘. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  กรรมการ 
๙. นายยศกร เรืองไพศาล  กรรมการ 
๑๐. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 
๑๑. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์  กรรมการ 
๑๒. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสาธิกา คุตกาล  กรรมการ 
๑๔. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการ 
๑๕. นางสาวประภาลักษณ์ เพียมะ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวจารุวรรณ ธะนะขว้าง  กรรมการ 
๑๗. นางสุนิสา สายบัว  กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. นางสาวพรหมพร หนูน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายศันสนะ เก่งการุณกิจ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑. ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินการสอบ  
๒. จัดข้อสอบตามตารางสอบเพื่อส่งมอบกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
๓. ตรวจความถูกต้องของกระดาษค าตอบทุกรายวิชา 
๔. จัดเก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย 
๕. ประจ าส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการและประสานงานกรณีเกิดปัญหาใด ๆ เพื่อให้การสอบเป็นไป 
    ด้วยความเรียบร้อย 

 

๔. คณะกรรมการออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ อัดส าเนา และบรรจุข้อสอบ 
   ๑. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ     ประธานกรรมการ 
   ๒. ครูประจ าวิชา        กรรมการ 
   ๓. นางพชรพัชร์ พจชนิกูล      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ : ๑. ออกข้อสอบให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

๒. ออกข้อสอบให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันและสัมพันธ์กับเวลาสอบ 
๓. พิมพ์ข้อสอบ และส่งต้นฉบับข้อสอบเพื่ออัดส าเนา 



 

 

๓ 

๔. อัดส าเนาข้อสอบตามจ านวนนักเรียน 
๕. บรรจุข้อสอบ กระดาษค าตอบ ตามจ านวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 
๖. ตรวจกระดาษค าตอบและบันทึกผลคะแนน 

 

๕. คณะกรรมการประจ ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑. พิจารณาตัดสินและแก้ปัญหาในกรณีนักเรียนท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
๒. ประสานงานและดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน 

 

๖. คณะกรรมการประจ ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
๑. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสิรินท์นภา บ ารุงผล  กรรมการ 
๔. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ประสานงานประจ าส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการประจ ากลุ่มบริหารทั่วไป 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุสรณ ์ วรวัตรพนมกร  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑. ประสานงานประจ าส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
๒. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๘. คณะกรรมการประจ าส านักงานผู้อ านวยการ 
นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์  ประธานกรรมการ 

หน้าที่ : ประสานงานประจ าส านักงานผู้อ านวยการ และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมการประจ าห้องพยาบาล 
นางวาสนา ปิยะมาดา  ประธานกรรมการ 

หน้าที่ : ประสานงานประจ าห้องพยาบาล และปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียน 
๑. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  ประธานกรรมการ 
๒. นางพเยาว์ ชุ่มช่ืน  กรรมการ 
๓. นางสาวสมัย คุ้มบัวลา  กรรมการ 
๔. นางประสงค์ ขุนสุข  กรรมการ 
๕. นางผกากรอง แย้มกลีบ  กรรมการ 
๖. นางนันทพัทธ ์ ภาษีรอด  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : จัดบริการอาหารว่างและน้ าด่ืม ส าหรับคณะกรรมการก ากับห้องสอบและกรรมการกลาง 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องสอบ 
๑. นายชยพล น้อยบุญญะ  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพร สงวนงาม  กรรมการ 
๓. นายประลองยุทธ ระโหฐาน  กรรมการ 



 

 

๔ 

๔. นายปรีชา จิตโอภาสศรีเพ็ชร  กรรมการ 
๕. นายเจริญรัตน์ จักรนามล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ : ก ากับดูแลความสะอาด และจัดห้องสอบตามพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยจัดห้องสอบตามจ านวนนักเรียน 
 

๑๒.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบและกรรมการรับ-ส่งขอ้สอบ 
 

 ๑๒.๑  กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

ชื่อ –สกุล ๑๙ ก.พ.๖๑ ๒๐ ก.พ.๖๑ ๒๑ ก.พ.๖๑ ๒๒ ก.พ.๖๑ ๒๓ ก.พ.๖๑ 
นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร ์ ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๒๔ (๑๒๔)  

นางสาวเกศินี  ทองทวี ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๓)  

นางสาวชุลีพร  เอ่ียมประดิษฐ์ ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๓)  

นางสาวสัจจพร  น่ิมนวลงาม ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓)  ห้องที่ ๗ (๒๓๒) 
นายณัฐพงษ์  สงคราม ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔)  ห้องที่ ๗ (๒๓๒) 
นางสาวนารีรัตน์  ชีรานนท์ ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔)  ห้องที่ ๘ (๒๓๓) 
นางสอาดชนม์  ชมดอกไม้ ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑)  ห้องที่ ๘ (๒๓๓) 
นายไพฑูรย์  กลิ่นประยูร ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๙ (๒๓๔) ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑)  ห้องที่ ๙ (๒๓๔) 
นางสาวกนกกาญจน์ วงษ์น้อย ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๙ (๒๓๔) ห้องที่ ๒๔ (ดนตรี๒)  ห้องที่ ๙ (๒๓๔) 
นางลภาฎา  ขันโพชา ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๒๔ (ดนตรี๒)  ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) 
นางสาววราภรณ์  เขียนนอก ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๖)  ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) 
นางสาวมณีรัตน์  อินทองค า ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๖)  ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) 
นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๒๖ (๑๒๑)  ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) 
นายประพาฬ  แก้ววงษา ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๒๖ (๑๒๑)  ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) 
นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖)  ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔) 
นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖)  ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔) 
นางสาวณัฐทิตา  รักษา ห้องที่ ๙ (๒๓๔) ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑)  ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑) 

นางสาวกัญญาพัชร  หมู่ม่วง ห้องที่ ๙ (๒๓๔) ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑)  ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑) 

นางอินทิรา  สิงห์ค ามา หอ้งที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒)  ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖) 
นายรัฐชา  รัตนวรรณ์ ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒)  ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖) 
นายพุทธิชัย  ขวัญทอง ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑)  ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑) 
นางวัลฤดี  จัตุกูล ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑)  ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑) 
นางทิพพ์พิชญ์ชา  เม้ยชม ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖)  ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒) 
นางสาวรังสิมา  ไกรนรา ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖)  ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒) 
นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๓๒ (๑๒๔)  ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑) 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  จันทพงษ์ ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๓๒ (๑๒๔)  ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑) 
นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์ ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๓๓ (๑๒๕)  ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖) 
นายคมกริช  รักทุ่งรวงทอง ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๓๓ (๑๒๕)  ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖) 
นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์ ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๓๔ (๑๒๒)  **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายอนุชา ศรีลาลัย ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๓๔ (๑๒๒)  **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายเรวัตร  อิ่มส าราญ ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๓๕ (๑๒๓)  **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายณรงค์ศักด์ิ  กัปกัลป ์ ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) ห้องที่ ๓๕ (๑๒๓)  **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวจินดามณี  โพธ์ิแมนกุล ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓)  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวนวพร  แก้วเปี้ย ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๒๒ (๑๒๕)  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๒๒ (๑๒๕)  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวภรณ์ทิพย์  ค าเพียร ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๒๓ (๑๒๒)  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวอุไรพร  ทองค าตอน ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๒๓ (๑๒๒)  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 



 

 

๕ 

ชื่อ –สกุล ๑๙ ก.พ.๖๑ ๒๐ ก.พ.๖๑ ๒๑ ก.พ.๖๑ ๒๒ ก.พ.๖๑ ๒๓ ก.พ.๖๑ 
นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน์ ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๒๔ (๑๒๔)  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผึ้ง ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๒๔ (๑๒๔)  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวเทพนภา  สองสา ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๓)  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) ห้องที่ ๒๕ (๑๒๓)  ห้องที่ ๕ (๒๒๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก้ว ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓)  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๕ (๒๒๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายวุฒิชัย  ศรีประไหม ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔)  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๖ (๒๒๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางฉาย  สุบงกช ห้องที่ ๒๒ (๓๕๔)  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๖ (๒๒๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวดวงกมล  กลิ่นดี ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑)  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๗ (๒๓๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายธีระยุทธ  อ้วนวงค์ ห้องที่ ๒๓ (ดนตรี๑)  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๗ (๒๓๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายอัศวิน  ดวงจิตร ห้องที่ ๒๔ (ดนตรี๒)  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๘ (๒๓๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวญาดา  ค าเอี่ยม ห้องที่ ๒๔ (ดนตรี๒)  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๘ (๒๓๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ ห้องที่ ๒๕ (๑๒๖)  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๙ (๒๓๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวอภิญญา นาคโสภณ ห้องที่ ๒๕ (๑๒๖)  ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๙ (๒๓๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม ห้องที่ ๒๖ (๑๒๑)  ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวนภาพร  ใจสมุทร ห้องที่ ๒๖ (๑๒๑)  ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖)  ห้องที่ ๖ (๒๒๖) ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายเกริกกุล  เลาหะพานิช ห้องที่ ๒๗ (๓๕๖)  ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑)  ห้องที่ ๗ (๒๓๒) ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวตรีจันทร์  ทยาหทัย ห้องที่ ๒๘ (๔๒๑)  ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒)  ห้องที่ ๘ (๒๓๓) ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายกฤษ  บางศรี ห้องที่ ๒๙ (๔๒๒)  ห้องที่ ๙ (๒๓๔) ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายภูเบศ  กระแสโสม ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑)  ห้องที่ ๙ (๒๓๔) หอ้งที่ ๑๔ (๓๑๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์ ห้องที่ ๓๐ (๔๓๑)  ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางวลัยรัตน์  ย่ิงด านุ่น ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖)  ห้องที่ ๑๐ (๒๓๕) ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวเกศกนก   วอนเจริญ ห้องที่ ๓๑ (๓๒๖)  ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสุพัตรา  เชาวน์ช านาญ ห้องที่ ๓๒ (๑๒๔)  ห้องที่ ๑๑ (๒๓๖) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายสุทิวัส  เชาวน์ช านาญ ห้องที่ ๓๒ (๑๒๔)  ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวปรียานุช  ศรีสุขค า ห้องที่ ๓๓ (๑๒๕)  ห้องที่ ๑๒ (๓๑๒) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์ ห้องที่ ๓๓ (๑๒๕)  ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวกาญจนา  ยาสมร ห้องที่ ๓๔ (๑๒๒)  ห้องที่ ๑๓ (๓๑๔) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายมาณุภพ  แย้มบุญชู ห้องที่ ๓๔ (๑๒๒)  ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายเอกชัย  ชินะตังกูร ห้องที่ ๓๕ (๑๒๓)  ห้องที่ ๑๔ (๓๑๖) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง ห้องที่ ๓๕ (๑๒๓)  ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวโสธยา  พลอยมี  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๑๕ (๓๔๒) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย  ห้องที่ ๑ (๒๑๒) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๒๐ (๓๕๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายธนาคาร  ฝอยทอง  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๑๖ (๓๔๓) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นายกริช  เศรษฐธาดา  ห้องที่ ๒ (๒๑๓) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๒๑ (๓๕๓) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๑๗ (๓๔๔) ห้องที่ ๒๒ (๑๒๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล  ห้องที่ ๓ (๒๑๔) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๒๒ (๑๒๕) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวปิยวรรณ  ตาค าแสง  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๑๘ (๓๔๕) ห้องที่ ๒๓ (๑๒๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสุพัตรา  อุทาพงษ์  ห้องที่ ๔ (๒๒๔) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๒๓ (๑๒๒) **คุมสอบข้อสอบกลาง 

นางสาวสมัชญา  ปินตา  ห้องที่ ๕ (๒๒๕) ห้องที่ ๑๙ (๓๔๖) ห้องที่ ๒๔ (๑๒๔) **คุมสอบข้อสอบกลาง 
 
 



 

 

๖ 

หน้าที่ : ๑. ลงช่ือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีกลุ่มบริหารวิชาการก่อนเวลาสอบ ๒๐ นาที 
๒. จัดผู้เข้าสอบนั่งตามเลขท่ี โดยนั่งสลับแถวระหว่างระดับช้ัน 

 ๓. ตรวจบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบ และอุปกรณ์การสอบให้เรียบร้อย 
 ๔. ก าชับนักเรียนมิให้น าโทรศัพท์มือถือ และเครื่องคิดเลข เข้าห้องสอบ 
          ๕. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เรียงกระดาษค าตอบตามเลขท่ีสอบจากน้อยไปมาก 

    รวมท้ังบันทึกรายละเอียดในใบปะหน้ากระดาษค าตอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 
๖. ก ากับห้องสอบมิให้เกิดการทุจริตในการสอบ 
๗. ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบให้คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบยกเว้นวิชาสุดท้ายของภาคเช้าและ 
    ภาคบ่ายให้กรรมการก ากับห้องสอบน าส่งด้วยตนเอง 
๘. ให้ครูผู้ก ากับห้องสอบไปถึงห้องสอบ ก่อนท าการสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที 
๙. การส่งกระดาษค าตอบ ให้นักเรียนอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลา จึงจะให้ส่งข้อสอบได้ในทุกรายวิชา 
๑๐. กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ให้ส่งมอบข้อสอบให้แก่กรรมการผู้ก ากับห้องสอบโดยตรง ห้ามวางท้ิงไว้ 
๑๑. กรณีในบางรายวิชา ใช้กระดาษค าตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ครูเรียงกระดาษค าตอบ 
      จากเลขท่ีน้อยไปมากโดยไม่ต้องแทรกกระดาษค าตอบผู้ท่ีขาดสอบ และก่อนน าส่งให้น าใบรายช่ือ 
      ผู้เข้าสอบส่งพร้อมกระดาษค าตอบใส่ซองท่ีจัดให้เท่านั้น ไม่ต้องเย็บหรือใช้ลวดเสียบแต่อย่างใด 
๑๒. ในวันท่ีไม่มีหน้าท่ีก ากับห้องสอบ ให้ประจ าท่ีห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อก ากับห้องสอบแทน  
      กรณีท่ีมีครูไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี 

 

๑๒.๒  กรรมการส ารอง 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑. นางสาวศศิวิมล เสาวโร   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๒. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๓. นายเอกกมล   เลิศลิมปิยะรัตน์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๔. นางสาวณัฏฐา   ศรีรอด   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑. นางสาวขวัญทอง เพ็ญพิมพ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๒. นางสาววิจิตรา วาจาดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๓. นางสาวกวินตรา  ไชยรัตน์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๔. นางสาวจิราลักณ์   วงศ์ศักดิ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๕. นางสาววิจิตรา สัญญารักษ ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑. นางสาวกิติยา  อาป้อง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๒. นางสาวพัชรพร นาคศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๓. นางสาวชนิดา  สุขหล้า   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๔. นางสาววราภรณ์  เพียงตา   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๕. นางสาวปวีณา จีนเม็ง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๖. นางสาวภัคกร  กุลฉัตรสุดากุล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๗. นายศิวกร  เชียงขวาง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ๘. นางสาวภาวิณี แสนสุข   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
  



 

 

๗ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นางสาววรรณษา อวนศรี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นางสาวเบญญาภา แหวนเงิน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวรัชดาพร มุ่งอ้อมกลาง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๔. นางสาวนิศาชล เพชรดี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นายแมททิว  ตะโม   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๒. นางสาวพัฒน์ชญา พิกุลทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
๓. นางสาวกฤติยา ฤทธิ์มังกร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

หน้าที่ : ปฏิบัติหน้าท่ีก ากับห้องสอบแทน กรณีท่ีครูไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี 
 

๑๒.๓  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
 

ชื่อ –สกุล ๑๙ ก.พ.๖๑ ๒๐ ก.พ.๖๑ ๒๑ ก.พ.๖๑ ๒๒ ก.พ.๖๑ ๒๓ ก.พ.๖๑ 
นายชวการ  อภัยกุญชร (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๑ รับ-ส่งข้อสอบ ๑ รับ-ส่งข้อสอบ ๑ รับ-ส่งข้อสอบ ๑ รับ-ส่งข้อสอบ ๑ 

นางสาวธนารีย์ แสงพลอย(com) รับ-ส่งข้อสอบ ๒ รับ-ส่งข้อสอบ ๒ รับ-ส่งข้อสอบ ๒ รับ-ส่งข้อสอบ ๒ รับ-ส่งข้อสอบ ๒ 

นางสาวปิยะฉัตร  เพ็ชรักษา(com) รับ-ส่งข้อสอบ ๓ รับ-ส่งข้อสอบ ๓ รับ-ส่งข้อสอบ ๓ รับ-ส่งข้อสอบ ๓ รับ-ส่งข้อสอบ ๓ 
นางสาววริษา  หมิ่งทอง (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๔ รับ-ส่งข้อสอบ ๔ รับ-ส่งข้อสอบ ๔ รับ-ส่งข้อสอบ ๔ รับ-ส่งข้อสอบ ๔ 
นางสาววิภาวรรณ  หมิ่งทอง (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๕ รับ-ส่งข้อสอบ ๕ รับ-ส่งข้อสอบ ๕ รับ-ส่งข้อสอบ ๕ รับ-ส่งข้อสอบ ๕ 
นางสาวปวีณา  ปล้องสันเทียะ (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๖ รับ-ส่งข้อสอบ ๖ รับ-ส่งข้อสอบ ๖ รับ-ส่งข้อสอบ ๖ รับ-ส่งข้อสอบ ๖ 
นางสาวดวงพร ไพยพัตร (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๗ รับ-ส่งข้อสอบ ๗ รับ-ส่งข้อสอบ ๗ รับ-ส่งข้อสอบ ๗ รับ-ส่งข้อสอบ ๗ 
นางสาวกันต์กมล  แก่นเมือง (com) รับ-ส่งข้อสอบ ๘ รับ-ส่งข้อสอบ ๘ รับ-ส่งข้อสอบ ๘ รับ-ส่งข้อสอบ ๘ รับ-ส่งข้อสอบ ๘ 
นายมนัส  ธัญญากร (ศิลปะ) รับ-ส่งข้อสอบ ๙ รับ-ส่งข้อสอบ ๙ รับ-ส่งข้อสอบ ๙ รับ-ส่งข้อสอบ ๙ รับ-ส่งข้อสอบ ๙ 

 

กรรมการ ห้องท่ีรับผิดชอบ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๑ ห้อง ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๒ ห้อง ๒๑๒, ๒๑๓, ๒๑๔ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๓ ห้อง ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๒๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๔ ห้อง ๒๓๒,๒๓๓, ๒๓๔, ๒๓๕, ๒๓๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๕ ห้อง ๓๑๒, ๓๑๔, ๓๑๖, ๓๒๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๖ ห้อง ๓๔๒, ๓๔๓, ๓๔๔, ๓๔๕, ๓๔๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๗ ห้อง ๓๕๒, ๓๕๓, ๓๕๔, ๓๕๖ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๘ ห้อง ๔๒๑, ๔๒๒, ๔๓๑ 
กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ ๙ ห้องดนตรี๑, ห้องดนตรี๒ 

 

หน้าที่ : ๑. รับข้อสอบท่ีห้องส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการน าไปแจกตามตารางเวลาและห้องสอบท่ีก าหนด 
๒. เก็บข้อสอบและกระดาษค าตอบตามห้องท่ีได้รับมอบหมายเพื่อน าส่งคืนกลุ่มบริหารวิชาการ 
    หลังจากหมดเวลาสอบแต่ละวิชา 
 

๑๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ ์  
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ : ก ากับเวลา กดสัญญาณเวลา ประกาศเวลาสอบ และ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  



 

 

๘ 
 

 ขอใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ 
ห้องสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ี
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแล ให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

                                                                      (นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา  “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชั้น ม.๑, ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ 

สอบวันจันทรท่ี์ ๑๙ , วันพุธท่ี ๒๑ และ วันศุกร์ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

ว/ด/ป เวลา นาที ม.๑ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ท่ี 
๑๙ ก.พ.๖๑ 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ ว๒๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ว๓๐๒๐๒ ฟิสิกส์(๔/๑-๒) 
 

ว๓๐๑๐๑ การเคลื่อนที่ฯ 
(๔/๓-๗) 

ว๓๐๒๐๔ฟิสิกส์ (๕/๑-๒) 
 

ว๓๐๑๖๑ ดวงดาวและ
โลกของเรา (๕/๓-๗) 

ว๓๓๑๐๑ ฟิสิกส์ (๖/๑-๒) 
 

ว๓๐๑๔๒ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม (๖/๓-๗) 

๐๙.๓๕-๑๐.๒๕ น. ๕๐ ส๒๑๑๐๔ สังคมศึกษา ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ส๓๒๑๐๒ สังคมศึกษา ส๓๓๑๐๓ สังคมศึกษา 
๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. ๓๐ ศ๒๑๑๐๒ ศิลปะ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ 
๑๑.๐๕-๑๑.๓๕ น. ๓๐ ง๒๑๑๐๒ งานบ้าน    
๑๑.๐๕-๑๑.๕๕ น. ๕๐    ส๓๓๑๐๔ ประวัติศาสตร์ 
๑๑.๐๕-๑๒.๐๕ น. ๖๐  อ๓๑๒๐๒ อังกฤษเสริมทักษะ อ๓๒๒๐๒ อังกฤษเสริมทักษะ   

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๙๐ 

 
ค๒๑๒๐๒ คณิตเพิ่มเติม 

(๑/๑-๙) 
ค๓๑๒๐๒ คณิตเพิ่มเติม๒ 

 (๔/๑-๔) 
ค๓๒๒๐๒ คณิตเพิ่มเติม๔ 

 (๕/๑-๔) 
ค๓๓๒๐๒ คณิตเพิ่มเติม๖ 

 (๖/๑-๓) 
๒๑๒๐๔ คณติเพิ่มเติม 

(๑/๑๐) 
   

 
 
 

ว/ด/ป เวลา นาที ม.๑ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
 
 
 

วันพุธท่ี 
๒๑ ก.พ.๖๑ 

 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ๙๐ ค๒๑๑๐๒คณิตศาสตร์ ค๓๑๑๐๒ คณิตศาสตร์ ค๓๒๑๐๒คณิตศาสตร์ ค๓๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 

๑๐.๐๕-๑๑.๐๕ น. ๖๐ ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย 

๑๑.๑๐-๑๑.๔๐ น. ๓๐ พ๒๑๑๐๒ สุขศึกษา พ๓๑๑๐๒ สุขศึกษา พ๓๒๑๐๒ สุขศึกษา พ๓๓๑๐๒ สุขศึกษา 

พักกลางวัน 

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. ๕๐ ส๒๑๑๐๕ พระพุทธฯ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์   

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐   อ๓๒๑๐๒ภาษาอังกฤษ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 

๑๓.๓๕-๑๔.๒๕ น. ๕๐ ส๒๑๑๐๖ ประวัติศาสตร ์  ส๓๒๒๐๒ พระพุทธฯ 
(ม.๕/๓-๗) 

 

๑๓.๓๕-๑๔.๓๕ น. ๖๐   อ๓๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ  อ๓๓๒๐๒ อังกฤษเสริมทักษะ 

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐ น. ๕๐  ส๓๑๒๐๒ พระพุทธฯ 
(ม.๔/๓-๗) 

 ส๓๓๒๐๒ พระพทุธฯ(๖/๓-๗) 

๑๔.๔๐-๑๕.๔๐ น. ๖๐ อ๒๑๑๐๒ภาษาอังกฤษ    
 
 
 

ว/ด/ป เวลา นาที ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
 

วันศุกร์ท่ี 
๒๓ ก.พ.๖๑ 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ ว๓๐๒๔๒ ชีววิทยา (๔/๑-๒) ว๓๐๒๔๔ ชีววิทยา (๕/๑-๒) ว๓๓๑๐๓ ชีววิทยา (๖/๑-๒) 
๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ น. ๖๐ ว๓๐๒๒๒ เคมี (๔/๑-๒)  ว๓๓๑๐๒ เคมี (๖/๑-๒) 
๐๙.๓๕-๑๑.๐๕ น. ๙๐  ว๓๐๒๒๔ เคมี (๕/๑-๒)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐ 

ตารางห้องสอบ ช้ัน ม. ๑, ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ 
สอบวันจันทรท่ี์ ๑๙ , วันพุธท่ี ๒๑ และ วันศุกร์ที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑     

 

ห้องสอบที่ ห้องสอบ ชั้น เลขที ่ จ านวน ชั้น เลขที ่ จ านวน รวม 
๑ ๒๑๒ ๑/๑ ๑-๑๖ ๑๖ ๔/๕ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๕ 
๒ ๒๑๓ ๑/๑ ๑๗-๓๑ ๑๕ ๔/๕ ๒๐-๓๘ ๑๙ ๓๔ 
๓ ๒๑๔ ๑/๑ ๓๒-๔๖ ๑๕ ๔/๖ ๑-๑๘ ๑๘ ๓๓ 
๔ ๒๒๔ ๑/๒ ๑-๑๗ ๑๗ ๔/๖ ๑๙-๓๕ ๑๗ ๓๔ 
๕ ๒๒๕ ๑/๒ ๑๘-๓๓ ๑๖ ๔/๗ ๑-๑๖ ๑๖ ๓๒ 
๖ ๒๒๖ ๑/๒ ๓๔-๔๙ ๑๖ ๔/๗ ๑๗-๓๑ ๑๕ ๓๑ 
๗ ๒๓๒ ๑/๓ ๑-๑๖ ๑๖ ๕/๑ ๑-๒๐ ๒๐ ๓๖ 
๘ ๒๓๓ ๑/๓ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๕/๑ ๒๑-๓๙ ๑๙ ๓๕ 
๙ ๒๓๔ ๑/๓ ๓๓-๔๗ ๑๕ ๕/๒ ๑-๒๐ ๒๐ ๓๕ 

๑๐ ๒๓๕ ๑/๔ ๑-๑๕ ๑๕ ๕/๒ ๒๑-๓๙ ๑๙ ๓๔ 
๑๑ ๒๓๖ ๑/๔ ๑๖-๓๐ ๑๕ ๕/๓ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๔ 
๑๒ ๓๑๒ ๑/๔ ๓๑-๔๔ ๑๔ ๕/๓ ๒๐-๓๗ ๑๘ ๓๒ 
๑๓ ๓๑๔ ๑/๕ ๑-๑๕ ๑๕ ๕/๔ ๑-๑๖ ๑๖ ๓๑ 
๑๔ ๓๑๖ ๑/๕ ๑๖-๒๙ ๑๔ ๕/๔ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓๐ 
๑๕ ๓๔๒ ๑/๕ ๓๐-๔๓ ๑๔ ๕/๕ ๑-๑๘ ๑๘ ๓๒ 
๑๖ ๓๔๓ ๑/๖ ๑-๑๔ ๑๔ ๕/๕ ๑๙-๓๕ ๑๗ ๓๑ 
๑๗ ๓๔๔ ๑/๖ ๑๕-๒๘ ๑๔ ๕/๖ ๑-๒๒ ๒๒ ๓๖ 
๑๘ ๓๔๕ ๑/๖ ๒๙-๔๑ ๑๓ ๕/๗ ๑-๑๖ ๑๖ ๒๙ 
๑๙ ๓๔๖ ๑/๗ ๑-๑๕ ๑๕ ๕/๗ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓๑ 
๒๐ ๓๕๒ ๑/๗ ๑๖-๓๐ ๑๕ ๖/๑ ๑-๒๐ ๒๐ ๓๕ 
๒๑ ๓๕๓ ๑/๗ ๓๑-๔๔ ๑๔ ๖/๑ ๒๑-๓๙ ๑๙ ๓๓ 
๒๒ ๓๕๔ ๑/๘ ๑-๑๕ ๑๕ ๖/๒ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๔ 
๒๓ ห้องดนตรี๑ ๑/๘ ๑๖-๓๐ ๑๕ ๖/๒ ๒๐-๓๘ ๑๙ ๓๔ 
๒๔ ห้องดนตรี๒ ๑/๘ ๓๑-๔๕ ๑๕ ๖/๓ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๔ 
๒๕ ๑๒๖ ๑/๙ ๑-๓๘ ๓๘ - - - - 
๒๖ ๑๒๑ ๑/๑๐ ๑-๔๐ ๔๐ - - - - 
๒๗ ๓๕๖ ๔/๑ ๑-๑๕ ๑๕ ๖/๓ ๒๐-๓๘ ๑๙ ๓๔ 
๒๘ ๔๒๑ ๔/๑ ๑๖-๔๕ ๓๐ ๖/๔ ๑-๒๐ ๒๐ ๕๐ 
๒๙ ๔๒๒ ๔/๒ ๑-๑๔ ๑๔ ๖/๔ ๒๑-๔๑ ๒๑ ๓๕ 
๓๐ ๔๓๑ ๔/๒ ๑๕-๓๐ ๑๖ ๖/๕ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๕ 
๓๑ ๓๒๖ ๔/๒ ๓๑-๔๖ ๑๖ ๖/๕ ๒๐-๓๘ ๑๙ ๓๔ 
๓๒ ๑๒๔ ๔/๓ ๑-๒๔ ๒๔ ๖/๖ ๑-๒๑ ๒๑ ๓๕ 
๓๓ ๑๒๕ ๔/๔ ๑-๒๖ ๒๖ ๖/๖ ๒๒-๓๒ ๑๑ ๓๕ 
๓๔ ๑๒๒ - - - ๖/๗ ๑-๒๑ ๒๑ ๒๑ 
๓๕ ๑๒๓ - - - ๖/๗ ๒๒-๔๒ ๒๑ ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ชั้น  ม.๒   และ ม.๓ 

สอบวันอังคารท่ี  ๒๐  และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา นาที ม.๒ ม.๓ 
 
 
 

วันอังคารที ่
๒๐ ก.พ.๖๑ 

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ ว๒๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ว๒๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ 
๐๙.๓๕-๑๐.๒๕ น. ๕๐ ส๒๒๑๐๔ สังคมศึกษา ส๒๓๑๐๔ สังคมศึกษา 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น.  ๖๐ ท๒๒๑๐๒ ภาษาไทย ท๒๓๑๐๒ ภาษาไทย 

พักกลางวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น. ๕๐ ส๒๒๑๐๖ ประวัติศาสตร์ ส๒๓๑๐๖ ประวัติศาสตร์ 
๑๓.๒๕-๑๔.๕๕ น. ๙๐ ค๒๒๒๐๒ คณิตเพ่ิมเติม๔ (๒/๑-๔) ค๒๓๒๐๒ คณิตเพ่ิมเติม๔ (๓/๑-๔) 

ค๒๒๒๐๔ คณิตเพ่ิมเติม๑๐ (๒/๑๐) ค๒๓๒๐๔ คณิตเพ่ิมเติม๑๐ (๓/๑๐) 

 
 

วัน/เดือน/ป ี เวลา นาที ม.๒ ม.๓ 
 

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 
๒๒ ก.พ. ๖๑ 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ๙๐ ค๒๒๑๐๒ คณิตศาสตร์ ค๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร์ 
๑๐.๐๕-๑๐.๕๕ น. ๕๐ ส๒๒๑๐๕ พระพุทธฯ ส๒๓๑๐๒ พระพุทธฯ 
๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ น. ๓๐ ศ๒๒๑๐๒ ศิลปะ ศ๒๓๑๐๒ ศิลปะ 

พักกลางวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ๓๐ พ๒๒๑๐๒ สุขศึกษา พ๒๓๑๐๒ สุขศึกษา 
๑๓.๐๕-๑๔.๐๕ น. ๖๐ อ๒๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ อ๒๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

ตารางห้องสอบ ช้ัน ม.๒   และ ม.๓ 
สอบวันอังคารท่ี  ๒๐  และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ห้องสอบท่ี ห้องสอบ ช้ัน เลขท่ี จ านวน ช้ัน เลขท่ี จ านวน รวม 
๑ ๒๑๒ ๒/๑ ๑-๑๖ ๑๖ ๓/๑ ๑-๑๖ ๑๖ ๓๒ 
๒ ๒๑๓ ๒/๑ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓/๑ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓๒ 
๓ ๒๑๔ ๒/๑ ๓๓-๔๘ ๑๖ ๓/๑ ๓๓-๔๗ ๑๕ ๓๑ 
๔ ๒๒๔ ๒/๒ ๑-๑๖ ๑๖ ๓/๒ ๑-๑๖ ๑๖ ๓๒ 
๕ ๒๒๕ ๒/๒ ๑๗-๓๑ ๑๕ ๓/๒ ๑๗-๓๑ ๑๕ ๓๐ 
๖ ๒๒๖ ๒/๒ ๓๒-๔๖ ๑๕ ๓/๒ ๓๒-๔๖ ๑๕ ๓๐ 
๗ ๒๓๒ ๒/๓ ๑-๑๖ ๑๖ ๓/๓ ๑-๑๖ ๑๖ ๓๒ 
๘ ๒๓๓ ๒/๓ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓/๓ ๑๗-๓๑ ๑๕ ๓๑ 
๙ ๒๓๔ ๒/๓ ๓๓-๔๗ ๑๕ ๓/๓ ๓๒-๔๖ ๑๕ ๓๐ 

๑๐ ๒๓๕ ๒/๔ ๑-๑๖ ๑๖ ๓/๔ ๑-๒๐ ๒๐ ๓๖ 
๑๑ ๒๓๖ ๒/๔ ๑๗-๓๒ ๑๖ ๓/๔ ๒๑-๔๐ ๒๐ ๓๖ 
๑๒ ๓๑๒ ๒/๔ ๓๓-๔๗ ๑๕ ๓/๕ ๑-๑๗ ๑๗ ๓๒ 
๑๓ ๓๑๔ ๒/๕ ๑-๑๕ ๑๕ ๓/๕ ๑๘-๓๔ ๑๗ ๓๒ 
๑๔ ๓๑๖ ๒/๕ ๑๖-๓๐ ๑๕ ๓/๖ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๔ 
๑๕ ๓๔๒ ๒/๕ ๓๑-๔๕ ๑๕ ๓/๖ ๒๐-๓๗ ๑๘ ๓๓ 
๑๖ ๓๔๓ ๒/๖ ๑-๑๕ ๑๕ ๓/๗ ๑-๑๗ ๑๗ ๓๒ 
๑๗ ๓๔๔ ๒/๖ ๑๖-๓๐ ๑๕ ๓/๗ ๑๘-๓๓ ๑๖ ๓๑ 
๑๘ ๓๔๕ ๒/๖ ๓๑-๔๔ ๑๔ ๓/๘ ๑-๑๙ ๑๙ ๓๓ 
๑๙ ๓๔๖ ๒/๗ ๑-๑๔ ๑๔ ๓/๘ ๒๐-๓๘ ๑๙ ๓๓ 
๒๐ ๓๕๒ ๒/๗ ๑๕-๔๒ ๒๘ - - - ๒๘ 
๒๑ ๓๕๓ ๒/๘ ๑-๓๗ ๓๗ - - - ๓๗ 
๒๒ ๑๒๕ ๒/๙ ๑-๓๑ ๓๑ - - - ๓๑ 
๒๓ ๑๒๒ ๒/๑๐ ๑-๓๖ ๓๖ - - - ๓๖ 
๒๔ ๑๒๔ - - - ๓/๙ ๑-๒๒ ๒๒ ๒๒ 
๒๕ ๑๒๓ - - - ๓/๑๐ ๑-๑๙ ๑๙ ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


