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ค าสั่งโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา  
                                                           ที ่๑๘๐  / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
.................................................................... .......  

   ด้วยโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา ก าหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้การด าเนินการสอบเป็นไป
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๗  โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา     
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ดังนี้   

ก. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายสมพร  อาษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุรัน  พิมพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 ๓. จ่าอากาศโทบุญสืบ เกตุวุฒิ  คร ู   กรรมการ 
 ๔. นายเอกชัย  จันมนตรี   คร ู   กรรมการ 
 ๕. นายหริศักดิ์  พลตรี   คร ู   กรรมการ 
 ๖. นางปัณณธร    ละโป้   คร ู   กรรมกา ร 
 ๗. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค ามา  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่    ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ค าปรึกษา  แนะน าและอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินการสอบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด 

 

ข. คณะกรรมการด าเนินงาน  
๑. นางสาวสุรัน  พิมพร        รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค ามา  คร ู            รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล       ครู    กรรมการ 
๔. นางสาววชริาภรณ์  กิ่งค า  คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสาวฐิติชญา  ค าสาลี       ครู                            กรรมการ 
๗. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  คร ู   กรรมการ 
๘.  นางสาวจินตนา  มกรนันท์  คร ู   กรรมการ 
๙.  นายธนวฒัน์  ลบบ ารุง  คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางสุจิตตรา  ปราบนอก  คร ู   กรรมการ 
๑๑. นางนาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่   ๑. ตรวจแบบทดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. รับต้นฉบับข้อสอบที่กลุ่มสาระวิชาต่างๆ ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยเรียงตาม  
   ล าดับ ก่อนหลัง และเก็บเข้าตู้ 
 ๓. เตรียมอุปกรณ์ในการสอบให้เสร็จก่อนวันสอบ 
 ๔. อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมก่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๐  ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  
 ๔ .ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

ค. คณะกรรมการกลาง 
๑. นางสาวสุรัน  พิมพร         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค ามา      ครู     กรรมการ 
๓. นางสาววิภาพร  ทิพย์รักษา       ครู                                  กรรมการ 
๔. นางสาวภัทราพร  วรรณา  คร ู    กรรมการ 
๕.  นางสาวอ าพร  บัวภา   คร ู    กรรมการ 
๖. นางสาวพรนิษา  ทองอ้ม  คร ู    กรรมการ 
๗.  นางสาวสธุิมนต์ บุญมา  คร ู    กรรมการ 
๘. นางกษิรัตน์  แก้ววิเศษ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๙. นางสาววิภา  นุชเทียน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๐. นางสาวประทุมรัตน์  ทองสุข  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๑. นางสาวกมลชนก  นันทะเสน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๒. นายตุลธร  แก้วคันโท   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๓. นางสาวกัญญารัตน์  พฤกษชาติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๔. นางสาววชิญาพร  ผิวอ่อน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภาพร  คุณภาที  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๑๖. นางนาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ๑. รับ-ส่ง ข้อสอบให้เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางสอบ 

  ๒. ประสานงาน อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาเมื่อข้อสอบมีความผิดพลาด 
  ๓. รับกระดาษค าตอบจากกรรมการก ากับห้องสอบมาตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วแยกเป็นกลุ่มสาระฯ 

หรือแยกเป็นรายวิชาเพ่ือมอบให้ครูผู้สอน น าไปตรวจข้อสอบและกรอกคะแนนลงในสมุด ปพ.๕ ต่อไป 
  ๔. ควบคุมสัญญาณในการสอบ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   
ง.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าส าเนาข้อสอบ 

๑. นางสาวณัฏฐ์ชานันทน์  ค ามา  คร ู             ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิภา  นุชเทียน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๓. นางสาวประทุมรัตน์  ทองสุข  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๔. นางสาวกมลชนก  นันทะเสน   นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๕. นายตุลธร  แก้วคันโท    นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์  พฤกษชาติ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
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๗. นางสาววิชญาพร  ผิวอ่อน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๘. นางสาวสุภาพร  คุณภาที  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กรรมการ 
๙. นางสาววิชุกรณ์  ทองมา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายสุพล   พลับเพลิง  ช่างไม้ ๔           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   ๑. ด าเนินการส าเนาข้อสอบเรียงตามล าดับก่อนหลัง  ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
   ๒. ประสานงานกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่เป็นเจ้าของวิชาในการเย็บข้อสอบ  
   ๓. เก็บรวบรวมข้อสอบที่จัดเย็บนับแยกห้องเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าคลังข้อสอบ  
   ๔. จัดเรียงตามวิชา ตามวันและเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบให้เรียบร้อย 

 
จ.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

 ๑. จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรัตน์  สายสินธ ์   พนักงานราชการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายประหยัด  ทองสลับ  ช่างไม้ ๔  กรรมการ 
 ๔. นายสุพล  พลับเพลิง   ช่างไม้ ๔  กรรมการ 
 ๕. นายสมเกียรติ  บุญพอ   ช่างไม้ ๔  กรรมการ 
 ๖. นายจักรพันธ์  ขันเขต   ช่างไม้ ๔  กรรมการ 
 ๗. นายวิชัย  หอมจันทร์   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. นายหริศักดิ์  พลตรี   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   ๑. ก ากับดูแลนักเรียนในการจัดห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ฉ. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบวันจันทร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  มีดังนี ้
ระดับชั้น ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

๑/๑ ๒๒๑ นางสาวมาลินี  บุญมา 
๑/๒ ๒๒๒ นางสาวฐิติชญา  ค าสาลี 
๑/๓ ๒๒๓ นายสุรัตน์  สายสินธ ์
๒/๑ ๒๒๔ นางจันทนา  อภิพุทธิกุล 
๒/๒ ๒๒๕ นายเอกชัย  จันมนตรี 
๒/๓ ๒๒๖ นางสาวณัฐวรรณ  สายยา 
๓/๑ ๓๑๒ นางสาววนิษา  จันคะนา 
๓/๒ ๓๒๓ นายวิชัย  หอมจันทร์ 
๓/๓ ๓๓๓ นางสาวจินตนา  มกรนันท์ 
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คณะกรรมการก ากับห้องสอบวันอังคารที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีดังนี ้
ระดับชั้น ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

๔/๑ ๒๒๑ นางสุจิตตรา  ปราบนอก 
๔/๒ ๒๒๒ นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 
๔/๓ ๒๒๓ นางปัณณธร  ละโป้ 
๕/๑ ๒๒๔ นางสาววิราวรรณ์  ชานนท ์
๕/๒ ๒๒๕ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ 
๕/๓ ๒๒๖ นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง 
๕/๔ ๒๒๗ นายหริศักดิ์  พลตรี 
๖/๑ ๓๑๒ นางนาตยา จันทรักษ์ 
๖/๒ ๓๒๓ นางสาวหัสยา  บัวแก้ว 
๖/๓ ๓๓๓ นายธนวัฒน์  ลบบ ารุง 
๖/๔ ๓๓๔ นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี 

 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบวันพุธที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีดังนี ้
ระดับชั้น ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

๑/๑ ๒๒๑ นางสาววชิราภรณ์  กิ่งค า 
๑/๒ ๒๒๒ นายชินณภัทร  ชุติมามาศ 
๑/๓ ๒๒๓ จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ 
๒/๑ ๒๒๔ นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ 
๒/๒ ๒๒๕ นางสาวมาลินี  บุญมา 
๒/๓ ๒๒๖ นางสาวฐิติชญา  ค าสาลี 
๓/๑ ๓๑๒ นายสุรัตน์  สายสินธ ์
๓/๒ ๓๒๓ นางจันทนา  อภิพุทธิกุล 
๓/๓ ๓๓๓ นายเอกชัย  จันมนตรี 

 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบวันพฤหัสบดีที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ มีดังนี ้
ระดับชั้น ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

๔/๑ ๒๒๑ นางสาวณฐัวรรณ  สายยา 
๔/๒ ๒๒๒ นางสาววนิษา  จันคะนา 
๔/๓ ๒๒๓ นายวิชัย  หอมจันทร์ 
๕/๑ ๒๒๔ นางสาวจินตนา  มกรนันท์ 
๕/๒ ๒๒๕ นางสุจิตตรา  ปราบนอก 
๕/๓ ๒๒๖ นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 
๕/๔ ๒๒๗ นางปัณณธร  ละโป้ 
๖/๑ ๓๑๒ นางสาววิราวรรณ์  ชานนท ์
๖/๒ ๓๒๓ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ 
๖/๓ ๓๓๓ นางสาวสุปรียา กล่อมเสียง 
๖/๔ ๓๓๔ นายหริศักดิ์  พลตรี 
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คณะกรรมการก ากับห้องสอบวันศุกร์ที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐    มีดังนี ้

ระดับชั้น ห้องสอบ 
กรรมการคุมสอบ 

ภาคเช้า (เวลา 08.30-12.00น.) ภาคบ่าย (เวลา 12.00-16.00น.) 
๑/๑ , ๔/๑ ๒๒๑ นางนาตยา จันทรักษ์ นางจันทนา  อภิพุทธิกุล 
๑/๒ , ๔/๒ ๒๒๒ นางสาวหัสยา  บัวแก้ว นายเอกชัย  จันมนตรี 
๑/๓ , ๔/๓ ๒๒๓ นายธนวัฒน์  ลบบ ารุง นางสาวณัฐวรรณ  สายยา 
๒/๑ , ๕/๑ ๒๒๔ นางสาวรัชต์รวีย์ เพชรดี นางสาววนิษา  จันคะนา 
๒/๒ , ๕/๒ ๒๒๕ นางสาววชิราภรณ์  กิ่งค า นายวิชัย  หอมจันทร์ 
๒/๓ , ๕/๓ ๒๒๖ นายชินณภัทร  ชุติมามาศ นางสาวจินตนา  มกรนันท์ 

๕/๔ ๒๒๗ จ่าอากาศโทบุญสืบ  เกตุวุฒิ นางสุจิตตรา  ปราบนอก 
๓/๑ , ๖/๑ ๓๑๒ นางสาวกาญจนี  ภาคสุโพธิ์ นายธงชัย  อภิพุทธิกุล 
๓/๒ , ๖/๒ ๓๒๓ นางสาวมาลินี  บุญมา นางปัณณธร  ละโป้ 
๓/๓ , ๖/๓ ๓๓๓ นางสาวฐิติชญา  ค าสาลี นางสาววิราวรรณ์  ชานนท ์

๖/๔ ๓๓๔ นายสุรัตน์  สายสินธ ์ นางสาวสิริสมบัติ  บุญพอ 
 

มีหน้าที ่    ๑. ให้กรรมการก ากับห้องสอบปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยเคร่งครัด” 

    ๒.   ดูแลนักเรียนในการจัดห้องสอบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
         ๓.  รับส่งข้อสอบ  กระดาษค าตอบ  และอุปกรณ์ตามก าหนด/วิธีการของกรรมการก าหนด (กรณี 

          ส่งกระดาษค าตอบ  ให้นับกระดาษค าตอบให้ครบก่อนใส่ปึกกระดาษค าตอบในซองข้อสอบ 
                     แล้วจัดส่งยังวิชาการ) 
      ๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ มิให้มีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน 

     ๕. ต้องไปถึงสถานศึกษาที่  ก่อนเวลาเริ่มลงมือสอบตามสมควร ตรวจห้องสอบ,โต๊ะ,เก้าอ้ี ให้เพียงพอกับ
ผู้เข้าสอบ 

  *** อนึ่ง ในการควบคุมการสอบถ้าผู้ควบคุมการสอบ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ควบคุมจัดหาผู้คุม
การสอบแทนด้วยตนเองตามความเหมาะสม และให้กรรมการก ากับห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบในระหว่าง
วันที่  ๓๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 
ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งรับผิดชอบ ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้หัวหน้าฝ่าย

วิชาการรักษาการให้เป็นไปตามค าสั่งนี้  
 
  สั่ง ณ วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

        (นายสมพร   อาษา)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 
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ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ เวลา ม. 1 ม. 2 ม. 3 

จันทร์ 
31 

กรกฎาคม 
2560 

08.30 – 10.00 น. ค21101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน1 ค22101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 ค23101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน5 
10.00 –10.30 น. ศ21101-ทัศนศิลป์ ศ22102-ทัศนศิลป์ ศ23102-ดนตรี-นาฏศิลป์ 
10.30 –11.15 น. ง21201-เทคโนโลยสีารสนเทศ ง22103-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น2 ง23103-คอมพิวเตอร์เบื้องต้น3 

*(11.30 –12.10 น.) 
11.15 –11.55 น. ง21101-การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- - 

พักกลางวัน 
13.00 –14.30 น. ท21101-ภาษาไทยพื้นฐาน1 ท22101-ภาษาไทยพื้นฐาน3 ท23101-ภาษาไทยพื้นฐาน5 

พุธ 
2 

 สิงหาคม 
2560 

08.30 –09.15 น. ส21102-ประวัติศาสตร์2 ส22102-ประวัติศาสตร์4 ส23102-ประวัติศาสตร์6 
09.30 -10.30  น. จ21201-ภาษาจีน1 จ22201-ภาษาจีน3 จ23201-ภาษาจีน5 
11.00-11.45 น. พ21101-สุขศึกษา1 พ22101-สุขศึกษา3 พ23101-สุขศึกษา5 

พักกลางวัน 
13.00 –13.45 น. พ21102- ทักษะการเคลื่อนไหว

และการทรงตัว 
พ22102- กรีฑา พ23102- กีฬาวอลเลย์บอล 

13.45 –14.45 น. อ21101-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 อ22101-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3 อ23101-ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน5 

ศุกร์ 
4 

สิงหาคม 
2560 

08.30 – 09.30 น. - - - 
09.30 –10.30 น. ว21101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1 ว22101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน3 ว23101-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน5 
10.30 -11.10  น. - - - 
11.10 – 11.50 น. อ21201-ภาษาอังกฤษ  

อ่าน-เขียน1 
อ22201-ภาษาอังกฤษ  
อ่าน-เขียน3 

อ23201-ภาษาอังกฤษ  
อ่าน-เขียน5 

12.00 – 12.45 น. - - - 
12.45 -13.45 น. ส21101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน1 ส22101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน3 ส23101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน5 

 
 

หมายเหตุ  วิชาเลือกเพ่ิมเติม สอบนอกตาราง 
     *หมายถึงสอบตามเวลาในวงเล็บ 
 

งานวัดผล  กลุ่มงานวิชาการ 
   โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 

24  กรกฎาคม  2560 
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ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 

วันที่ เวลา ม. 4 ม. 5 ม. 6 

อังคาร 
1 

 สิงหาคม 
2560 

08.30 – 10.00 น. ค31101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน1 ค32101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน3 ค33101-คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน5 
10.00 –10.30 น. ศ31101-ทัศนศิลป์ ศ32101-ทัศนศิลป์ ศ33101-ทัศนศิลป์ 
10.30 –11.30 น. ว31102-เคมพีื้นฐาน 

(4/1-4/3และ 5/4) 
ว32221-เคมี2(5/1-5/3) ว33221-เคมี4 

11.30 –12.15 น. ง31201-เทคโนโลยสีารสนเทศ
พื้นฐาน1 

ง32201-การตัดต่อกราฟฟิก1 
(5/1-5/3) 

ง33201-การสร้างเว็บไซต1์ 

พักกลางวัน 
13.00 –14.30 น. ท31101-ภาษาไทยพื้นฐาน1 ท32101-ภาษาไทยพื้นฐาน3 ท33101-ภาษาไทยพื้นฐาน5 
14.00 –15.00 น. อ31101- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 อ32101- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 อ33101- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 
15.00– 15.45 น. พ31201-กีฬาเทนนิส พ32201-กีฬาบาสเกตบอล พ33201-กีฬาลีลาศ 

พฤหัสฯ 
3 

 สิงหาคม 
2560 

08.30 – 10.00 น. ค31201-คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 
*(08.30 – 09.30 น.) 

ค32201-คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 
(5/1-5/3) 

ค33201-คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 

10.00 –11.00 น. จ31201-ภาษาจีน7 จ32201-ภาษาจีน9 จ33201-ภาษาจีน11 
11.00 -12.00 น. ส31102-ประวัติศาสตร์1 ส32102-ประวัติศาสตร์3 ส33201-กฎหมายใน

ชีวิตประจ าวัน1 
พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. ว31103-ชีววิทยาพ้ืนฐาน ว32241-ชีววิทยา2(5/1-5/3) ว33241-ชีววิทยา4 
14.00 – 15.00 น. ส31101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน1 ส32101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน3 ส33101-สังคมศึกษาพ้ืนฐาน5 
15.00 -15.40 น. - ง32101-งานบ้าน - 

ศุกร์ 
4 

 สิงหาคม 
2560 

08.30 – 09.30 น. ว31101-ฟิสิกส์พื้นฐาน ว32201-ฟิสิกส์2 (5/1-5/3) ว33201-ฟิสิกส์4 
09.30 –10.30 น. - - - 
10.30 -11.10  น. อ31201-ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร1 
อ32201-ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

อ33201-ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เขียนจดหมาย 

11.10 – 12.00 น. - - - 
12.00 – 12.45 น. พ31101-สุขศึกษา1 พ32101-สุขศึกษา3 พ33101-สุขศึกษา5 
13.45 -14.45 น. - - - 
14.45 -15.30 น. ศ31212-ดนตรีท้องถิ่นประยุกต์ ศ32210-วาดเส้นเล่นส ี ศ33206-ศิลปไทย 

 
หมายเหตุ  วิชาเลือกเพ่ิมเติม สอบนอกตาราง 
     *หมายถึงสอบตามเวลาในวงเล็บ 

งานวัดผล  กลุ่มงานวิชาการ 
   โรงเรียนน้ าเกลี้ยงวิทยา 

24  กรกฎาคม  2560 


