
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ท่ี ๓๖/๒๕๖๑ 

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

........................................................ 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดจัดการทดสอบ         
ทางการศึกษาโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อน าผล
คะแนนสอบไปใช้ในการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
และ ท่ีแก้ ไข เพิ่ ม เ ติม (ฉบับ ท่ี  ๒ ) พ .ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ ให้การด า เนิน งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นายประกิจ นิธิยานันท์ 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 



 

 

๒ 
๑๒. นางวาสนา ปิยะมาดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๑๓. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
๑๔. นางสาวชัญญานุช รัตนวิชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๕. นางสาวสาธิกา คุตกาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๑๖. นางสาวเทวี ทาเหล็ก หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
๑๗. นางสุนิสา สายบัว ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

หัวหน้างานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน 
กรรมการและเลขานุการ 

๑๘. นางสาวพรหมพร หนูน้อย ผู้ช่วยงานวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑.ประชุม วางแผน การด าเนินการทดสอบข้อสอบกลาง 
 ๒. ประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตามแนวปฏิบัติของศูนย์สอบอย่างเคร่งครัด 
 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๓.คณะกรรมการคุมสอบ 
 

 ๓.๑ กรรมการคุมสอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  (จ านวน ๑๓ ห้องสอบ) 
 

ห้องสอบท่ี ห้องสอบ กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 
๑ ๒๑๒ นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศน์ นายอนุชา  ศรีลาลัย 
๒ ๒๑๓ นายเรวัตร  อิ่มส าราญ นายณรงค์ศักดิ์  กัปกัลป์ 
๓ ๒๑๔ นางสาวจินดามณี  โพธิ์แมนกุล นางสาวนวพร  แก้วเป้ีย 
๔ ๒๒๔ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง นางสาวภรณ์ทิพย์  ค าเพียร 
๕ ๒๒๕ นางสาวอุไรพร  ทองค าตอน นางสาวภัคจิรา  บวรธรรมรัตน ์
๖ ๒๒๖ นางสาวภริตพร  ตระกูลน้ าผ้ึง นางสาวเทพนภา  สองสา 
๗ ๒๓๓ นางสาวสุพัฒตรา  รัตนะ นางสาวสุกัญญา  ประกอบแก้ว 
๘ ๒๓๔ นายวุฒิชัย  ศรีประไหม นางฉาย  สุบงกช 
๙ ๒๓๕ นางสาวดวงกมล  กล่ินดี นายธีระยุทธ  อ้วนวงค์ 

๑๐ ๒๓๖ นายอัศวิน  ดวงจิตร นางสาวญาดา  ค าเอี่ยม 
๑๑ ๓๑๒ นางสาวณัฐลียา  สมบูรณ์ นางสาวอภิญญา  นาคโสภณ 
๑๒ ๓๑๔ นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม นางสาวนภาพร  ใจสมุทร 
๑๓ ๓๑๖ นางสาวศิริขวัญ  รัตนพลธี นายเกริกกุล  เลาหะพานิช 

 
 

๓.๒ กรรมการคุมสอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  (จ านวน ๑๓ ห้องสอบ) 
 

ห้องสอบท่ี ห้องสอบ กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ 
๑ ๓๔๓ นางสาวฉัตรสุดา  เปล่ียนศรี นางสาวตรีจันทร์  ทยาหทัย 
๒ ๓๔๔ นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต นายกฤษ  บางศรี 
๓ ๓๔๕ นายภูเบศ  กระแสโสม นางสาวจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์ 
๔ ๓๔๖ นางวลัยรัตน์  ยิ่งด านุ่น นางสาวเกศกนก  วอนเจริญ 
๕ ห้องดนตรี๑ นางสุพัตรา  เชาวน์ช านาญ นายสุทิวัส  เชาวน์ช านาญ 
๖ ๑๒๖ นางสาวปรียานุช  ศรีสุขค า นางสาวภาวิณี  กุลวาทะศิลป์วงศ์ 

๗ ๑๒๑ นางสาวกาญจนา  ยาสมร นายมาณุภพ  แย้มบุญชู 
๘ ๓๕๖ นายเอกชัย  ชิตังกูร นางสาวสุปรียา  ทองรุ่ง 
๙ ๔๒๒ นางสาวโสธยา  พลอยมี นางสาวอทิตยา  ศรีน้อย 



 

 

๓ 
๑๐ ๑๒๔ นายธนาคาร  ฝอยทอง นายกริช  เศรษฐธาดา 
๑๑ ๑๒๕ นางสาวสุรภรณ์  ปิงแก้ว นางสาวณัชชา  กล่ินอุบล 
๑๒ ๑๒๒ นางสาวปิยวรรณ  ตาค าแสง นางสาวสุพัตตรา  อุทาพงษ์ 
๑๓ ๑๒๓ นางสาวสมัชญา  ปินตา นางสาวพรหมพร  หนูน้อย 

 

หน้าที่ : ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากคณะกรรมการกลาง 
              ประจ าสนามสอบตามก าหนดเวลา 

๒. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม 
    และโปร่งใส 

 ๓. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริต 
 

 ๓.๓ กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
ท่ี ช่ือ-สกุล ห้องรับ-ส่งข้อสอบ 
๑ นางสาววรรณษา  อวนศรี (ว) ๒๑๒, ๒๑๓, ๒๑๔ 
๒ นางสาวเบญญาภา  แหวนเงิน (ว) ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๒๖ 
๓ นางสาวรัชดาพร  มุ่งอ้อมกลาง (ว) ๒๓๓, ๒๓๕, ๒๓๖ 
๔ นางสาวนิศาชล  เพชรดี (ว) ๓๑๒, ๓๑๔, ๓๑๔ 
๕ นายแมททิว  ตะโม (อ) ๓๔๒, ๓๔๓, ๓๔๔, ๓๔๕, ๓๔๖ 
๖ นางสาวพัฒน์ชญา  พิกุลทอง (อ) ห้องดนตรี๑ 
๗ นางสาวกฤติยา  ฤทธิ์มังกร (อ) ๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๒๖ 

 

หน้าที่: รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบตามห้องท่ีก าหนด 
 

๔. คณะกรรมการกลาง 
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 
 



 

 

๔ 
 

หน้าที่ : ๑. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบเกี่ยวกับสถานท่ีสอบและห้องสอบ การประชาสัมพันธ์การสอบ  
               การประกาศรายช่ือและเลขท่ีนั่งสอบ 
 ๒. แจกซองแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการสอบ พร้อมใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ  
               ของชุดวิชาท่ีสอบให้ตรงกับตารางสอบ 
           ๓. รับกระดาษค าตอบ ซองแบบทดสอบ และใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ ตรวจความเรียบร้อยและนับจ านวน 
                ให้ถูกต้อง ก่อนปิดผนึกซองกระดาษค าตอบ และปิดทับด้วยเทปกาวต่อหน้ากรรมการคุมสอบ 
           ๔. ส่งซองบรรจุแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ  ส่งให้คณะกรรมการกลาง 
               เก็บรักษา 
           ๕. ด าเนินการตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ / หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบและบันทึกผลคะแนน 
        ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนารีรัตน ์ ชีรานนท์ กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. นางสาววรางคณา จันทร์มณี กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์ กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

   

          

         ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑. นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. นางสาวพรหมพร หนูน้อย กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นางสาวเทวี ทาเหล็ก กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาวประกายเดือน ลีสุขสาม กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

   

          

          ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๑. นายยศกร เรืองไพศาล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. นางสาวเทพนภา สองสา กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นายวุฒิชัย ศรีประไหม กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาวสุกัญญา   ประกอบแก้ว กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

   

           

         ๕.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกาญจนา ยาสมร กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. นายมาณุภพ แย้มบุญชู กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔. นายเอกชัย ชิตังกูร กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

   

          

         ๕.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑. นางสาวสาธิกา คุตกาล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓. นายกริช เศรษฐธาดา กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

   



 

 

๕ 
๔. นางสาวสมัชญา ปินตา กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
๕. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์ กรรมการตรวจกระดาษค าตอบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

 

หน้าที่: ตรวจกระดาษค าตอบและบันทึกผลคะแนน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดห้องสอบ 
๑. นายชยพล น้อยบุญญะ  ประธานกรรมการ 
๒. นายเจริญรัตน์ จักรนามล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายประลองยุทธ ระโหฐาน  กรรมการ 
๔. นายปรีชา จิตโอภาสศรีเพ็ชร  กรรมการ 
๕. นายยุทธนา ทรัพย์มงคล  กรรมการ 
๖. นายสุพร สงวนงาม  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. เตรียมสถานท่ีส าหรับการจัดสอบห้องละ ๓๕ ชุด 
 ๒. ติดรายช่ือผู้เข้าสอบในสนามสอบท่ีป้ายประชาสัมพันธ์และแผนผังท่ีนั่งสอบหน้าห้องสอบ 
 ๓. ด าเนินการตามท่ีหัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ก ากับดูแล และจัดระเบียบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ เข้าห้องสอบ 
          ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
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 : ๑. จัดอาหารว่างแก่คณะกรรมการคุมสอบในวันท่ี  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. ประกาศความพร้อมก่อนการจัดสอบ เกี่ยวกับสถานท่ีสอบและห้องสอบ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์เวลาท่ีใช้ในการด าเนินการสอบ และงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบ 
 
 
 
 
 

    



 

 

๖ 
 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ มีความยุติธรรม 

โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ท้ังนี้โรงเรียนมอบหมายให้นางสาวพิมพ์ฐินันท์  ดิลกสุนทร ปฏิบัติ
หน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นผู้ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

                     ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 

                                (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗ 
 

 
 

 
ตารางสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

วันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

***************************** 
 

เวลา นาที กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวนข้อ 
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. ๙๐ ภาษาไทย ๔๐ 
๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๒๐ คณิตศาสตร์ ๓๐ 

พักกลางวัน 
๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.  ๙๐ วิทยาศาสตร์ ๔๐ 
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ๙๐ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ 
๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. ๙๐ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘ 
 

ตารางห้องสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 

ระดับชั้น ห้องสอบที ่ ห้อง เลขที ่ รวมจ านวน 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑ ๒๑๒ ๑-๓๕ ๓๕ 
๒ ๒๑๓ ๓๖-๗๐ ๓๕ 
๓ ๒๑๔ ๗๑-๑๐๕ ๓๕ 
๔ ๒๒๔ ๑๐๖-๑๔๐ ๓๕ 
๕ ๒๒๕ ๑๔๑-๑๗๕ ๓๕ 
๖ ๒๒๖ ๑๗๖-๒๑๐ ๓๕ 
๗ ๒๓๓ ๒๑๑-๒๔๕ ๓๕ 
๘ ๒๓๕ ๒๔๖-๒๘๐ ๓๕ 
๙ ๒๓๖ ๒๘๑-๓๑๕ ๓๕ 

๑๐ ๓๑๒ ๓๑๖-๓๕๐ ๓๕ 
๑๑ ๓๑๔ ๓๕๑-๓๘๕ ๓๕ 
๑๒ ๓๑๖ ๓๘๖-๔๒๐ ๓๕ 
๑๓ ๓๔๒ ๔๒๑-๔๔๒ ๒๒ 

 
 
 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑ ๓๔๓ ๑-๓๕ ๓๕ 
๒ ๓๔๔ ๓๖-๗๐ ๓๕ 
๓ ๓๔๕ ๗๑-๑๐๕ ๓๕ 
๔ ๓๔๖ ๑๐๖-๑๔๐ ๓๕ 
๕ ห้องดนตรี๑ ๑๔๑-๑๗๕ ๓๕ 
๖ ๑๒๖ ๑๗๖-๒๑๐ ๓๕ 
๗ ๑๒๑ ๒๑๑-๒๔๕ ๓๕ 
๘ ๓๕๖ ๒๔๖-๒๘๐ ๓๕ 
๙ ๔๒๒ ๒๘๑-๓๑๕ ๓๕ 

๑๐ ๑๒๔ ๓๑๖-๓๕๐ ๓๕ 
๑๑ ๑๒๕ ๓๕๑-๓๘๕ ๓๕ 
๑๒ ๑๒๒ ๓๘๖-๔๒๐ ๓๕ 
๑๓ ๑๒๓ ๔๒๑-๔๔๐ ๒๐ 

 
 
 


