
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  286/2560 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดให้มีการดําเนินการสอบปลายภาค  
ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6   โดยกําหนดการสอบดังน้ี 
 

ระดับช้ัน กําหนดการสอบวันท่ี/เดือน/ปี 
ม.1, ม.2 26 , 28 กันยายน  2560 

ม.3 25 , 27 กันยายน  2560 
ม.4 26 , 28 , 29 กันยายน  2560 
ม.5 25 , 27 , 29 กันยายน  2560 
 ม.6 25 , 27,29 กันยายน  2560 

 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เเละบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ    มีหน้าท่ี  ให้คําปรึกษาในการดําเนินการสอบปลายภาค   
ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  และกํากับติดตามการสอบให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการการสอบ  ประกอบด้วย 

1.1  นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นายนุกูล  อํ่าอ่วม  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

   1.3  นายทรงภรต ภู่กร  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.4  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
                     1.5  นางสาววิไล  อ่อนตานา         รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ  
  1.6  นายบุญส่ง  เทียนคํา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  1.7  นางรัตนา  แก้ววงศ์  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.8  นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.9  นายดิเรก  ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
  1.10 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

           2.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการออกข้อสอบ     มีหน้าท่ี   
     1)  ดําเนินการออกข้อสอบรายวิชาตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดสอดคล้องตามตัวชี้วัด  ผลการ 

เรียนรู้  และส่งต้นฉบับข้อสอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจทานพร้อมลงช่ือกํากับทุกหน้า  ข้อสอบท่ี
ตรวจด้วยเครื่องจะต้องมีจํานวนข้อสอบไม่น้อยกว่า  30  ข้อ  และครูประจําวิชาต้องไปช้ีแจงเน้นยํ้าการ
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ระบายกระดาษคําตอบให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขประจําตัวนักเรียน  การระบายต้องระบายให้เต็มวงและ
จะต้องไม่เขียนลํ้าเข้าไปในกรอบพ้ืนท่ีการระบายคําตอบ 

     2)  นําต้นฉบับข้อสอบส่งกับเจ้าหน้าท่ีงานวัดผลประเมินผล (ไม่ให้วางท้ิงไว้โดยไม่มีผู้รับป้องกัน
ข้อสอบรั่วไหล)   โดยส่งระหว่างวันท่ี   11  - 15  กันยายน  2560 

     3)  รายวิชาใดท่ีสอบนอกตารางสอบให้ส่งต้นฉบับข้อสอบท่ีห้องวัดผลและดําเนินการจัดสอบให้
เสร็จส้ินภายในวันท่ี 18 – 22  กันยายน  2560 

     4)  รายวิชาท่ีตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง  ให้ครูประจําวิชาส่งเฉลยก่อนสอบอย่างน้อย 1 วัน   
        5)  กลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคําตอบอย่างน้อย  1  ปี           
ประกอบด้วย 
  2.1  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     ประธานกรรมการ 
  2.2  ครูผู้สอนรายวิชาทุกรายวิชา     กรรมการ 
  2.3  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              กรรมการและเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการอัดสําเนาและบรรจุข้อสอบ  มีหน้าท่ี   
               1)  ประสานงานและอัดสําเนาข้อสอบให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 
               2)  ดําเนินการอัดสําเนาข้อสอบ วันท่ี  11 – 20  กันยายน  2560  

    3)  ดําเนินการบรรจุข้อสอบให้ครบและถูกต้องตามจํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบท่ีห้องวิชาการ พร้อมมี
ข้อสอบสํารองไว้ใช้สอบเม่ือมีข้อสอบไม่เพียงพอในการสอบ  โดยบรรจุข้อสอบดังน้ี  ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  
ใช้ถุงผ้าสีส้ม   ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ใช้ถุงผ้าสีเขียว                                                                   
ประกอบด้วย 

      3.1  นางกาญจนา     จันทร์สุคนธ์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      3.2  นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.3  นางสาวจารุ  ขาวเฟ่ืองยนต์ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
      3.4  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้     กรรมการ 
      3.5  ครูผูส้อนทุกรายวิชา      กรรมการ 
      3.6  นายสมเกียรติ   ถาวร  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
      3.7  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
      3.8  นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง  ครู   กรรมการ  
      3.9  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 

4.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการกองกลาง (ประจําห้องวิชาการ)  มีหน้าท่ี 
    1) จ่ายข้อสอบ  กระดาษคําตอบ  อุปกรณ์การสอบแก่กรรมการฝ่ายดําเนินการรับข้อสอบประจํา 

อาคาร  ภาคเช้าเวลา  08.00 น.  และภาคบ่ายเวลา  12.30  น. 
       2) รับข้อสอบ  กระดาษคําตอบ  จากกรรมการกองกลางประจําอาคาร   
       3) จ่ายกระดาษคําตอบให้กับครูประจําวิชาไปดําเนินการตรวจ    

ประกอบด้วย 
  4.1. นางเจียรนัย   สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

4.2  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
       4.3  นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง  ครู    กรรมการ 



 - 3 - 

  4.4  นางสาวนิศารัตน์   เจ๊กชํานาญ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4.5  นางสาวเพ็ญพิชญา จันทร์กระจ่าง นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4.6  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

5.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ  มีหน้าท่ี  อํานวยความสะดวกและดําเนินการ
ตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชาท่ีต้องการตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

        5.1 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ    
        5.2 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
        5.3 นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง  ครู   กรรมการ 
 5.4 นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

                   5.5 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการประจําอาคาร  มีหน้าท่ี 
               1)  จ่ายอุปกรณ์การสอบตามห้องสอบต่าง ๆ  และจ่ายข้อสอบก่อนสอบวิชาน้ัน  ๆ  15  นาที 
               2)  รับข้อสอบ – กระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับการสอบหลังหมดเวลาในการสอบ 
แต่ละรายวิชา  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย 
               3)  รวบรวม  กระดาษคําตอบ  พร้อมใบรับ – ส่งข้อสอบ  และบันทึกรายงานการคุมสอบ 
ส่งกรรมการกองกลางหลังสิ้นสุดการสอบในภาคเช้าภายในเวลา  12.30 น. และภาคบ่ายภายในเวลา  16.30 น.  
ของแต่ละวัน (ห้องวัดผลประเมินผล) 
               4) นําข้อสอบท่ีสอบแต่รายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบออกจากถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียว แล้วใช้เชือก
ฟางมัดข้อสอบแต่ละรายวิชา  เพ่ือจัดส่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามรายวิชาน้ัน ๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยของ
แต่ละวัน 
      5) นําถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียวส่งคืนห้องวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแต่ละวันโดยให้คณะกรรมการ
ฝ่ายดําเนินการรับข้อสอบจากห้องกองกลาง เป็นผู้นําส่ง 
               6) กรณีพบปัญหาเก่ียวกับการดําเนินการสอบในส่วนท่ีรับผิดชอบ  ให้ดําเนินการแก้ไขในข้ันต้น   
แล้วแจ้งคณะกรรมการกองกลางทราบ  เพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป    ประกอบด้วย  

       กองกลางประจําห้องพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช ช้ัน 2  ห้อง 1204 – 1212 
  1.  นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวพนิดา   ซุ่มพุดซา นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3.  นายพัชรพล    สายนวล  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
                 กองกลางประจําห้องพักครูภาษาไทย รับผิดชอบดําเนินการสอบ  อาคารชินราช   
ช้ัน  3   ห้อง 1303 – 1313 
  1. นางกมลสรวง   คนเฉียบ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
         2. นางสาวภาวณี   คํามณี  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นางสาวปิยะวรรณ   กําจัก  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
        กองกลางประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 (1401) รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช  ช้ัน  4  ห้อง 1403 -1412 
  1. นางสุภาพ    อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายธนิต  จิตตรงซ่วน นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
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  3. นายจิระเดช  เขาคํา  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
        กองกลางประจําห้องพักครูภาษาต่างประเทศ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ช้ัน  3  ห้อง 3301 – 3307 
                  1. นางจินดา    คันธัพ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวจุฑาณัฐ   ตีพัดดี  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นางสาวฤทัยรัตน์   ราชแวง  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
                กองกลางประจําห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 2  รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ช้ัน  4  ห้อง 3403 - 3407 
                   1. นางสาวสาคร     อยู่นุ้ย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวเกวลิน   ฤทธิ์เม้า  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นางสาวพวงพลอย   เล็กศิริ  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
        กองกลางประจําห้องพักครูคณิตศาสตร์ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ช้ัน  5  ห้อง 3501 - 3506 
                 1. นางสาวสุมนรัช   ชมสวนสวรรค์ ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญญาเรศ       เร่ในไพร  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นางสาวพิมพ์ทอง      พัฒนาประพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

   7.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการรับข้อสอบจากกองกลาง(ห้องวิชาการ)  มีหน้าท่ี 
       1)  รับข้อสอบและอุปกรณ์การสอบจากกองกลางห้องวิชาการ  ไปส่งห้องจ่าย – รับข้อสอบ 
ประจําอาคาร ภาคเช้าเวลา  08.00 น.  และภาคบ่ายเวลา  12.30 น.ของแต่ละวัน 
       2)  นําข้อสอบแต่ละรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบนําส่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามรายวิชาน้ัน  ๆ  
เม่ือสิ้นสุดการสอบในแต่ละวัน 
       3)  นําถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียว ส่งคืนห้องวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแต่ละวัน 
          กองกลางประจําห้องพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารชินราช  ช้ัน 1 
  1. นายวีรวัฒน์   อ่ิมเกิด  ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพนิดา   ซุ่มพุดซา นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นายพัชรพล    สายนวล  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
         กองกลางประจําห้องพักครูภาษาไทย อาคารชินราช  ช้ัน 2 
  1. นางสาวศิรินภา พรหมชาติ ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
         2. นางสาวภาวณี   คํามณี  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นางสาวปิยะวรรณ   กําจัก  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4. นายสันติสุข    เพ็งสว่าง นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  5. นางสาวรัฐภรณ์ ภู่ฤทธิ์  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
         กองกลางประจําห้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 (1413) อาคารชินราช  ช้ัน 4 
  1. นายประเมิน  คงปาน  ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2. นายธนิต  จิตตรงซ่วน นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3. นายจิระเดช  เขาคํา  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4. นางสาวมาณิตา   พรรณา  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
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        กองกลางประจําห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคารศรีศาสดาช้ัน 3 
  1.  นายคุณกร  สนองวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางปรียาณัฐ  มาท้วม  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  3.  นางสาวจุฑาณัฐ   ตีพัดดี  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4.  นางสาวฤทัยรัตน์ ราชแวง  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
         กองกลางประจําห้องพักครูคอมพิวเตอร์  2 อาคารศรีศาสดาช้ัน 4   
  1.  นางกุหลาบ  ลอยเวหา ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสํารวย    แก้วกล่ํา  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  3.  นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  
  4.  นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เม้า  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
         กองกลางประจําห้องพักครูคณิตศาสตร์  อาคารศรีศาสดาช้ัน 5 
  1.  นายนิคห์  ชัยเลิศ  ลูกจ้างชั่วคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวเบญจรัตน์   ขวัญคง  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  3.  นางสาวศุภิสรา จันทร์เพ็ง นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  4.  นางสาวพิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
  5.  นางสาวธัญญาเรศ เร่ในไพร  นิสิตฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

 8.  คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการจัดห้องสอบ  มีหน้าท่ี 
      1)  ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดห้องสอบในห้องท่ีรับผิดชอบ 
      2)  นักเรียนจัดโต๊ะ เก้าอ้ี  ในห้องเรียนของตนเองให้ครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ  ในเวลา 
หลังเลิกเรียนของวิชาสุดท้าย โดย ม.1 –ม.6  จัดโต๊ะ  เก้าอ้ี  วันศุกร์ท่ี  22  กันยายน  2560 
               3)  นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ีพร้อมท่ีจะใช้ดําเนินการและจัดเก็บ 
สถานท่ีสอบให้เรียบร้อยพร้อมท่ีจะใช้ดําเนินการสอนต่อไปเม่ือสิ้นสุดการสอบ   ประกอบด้วย 

8.1  นางสุดาภรณ์      ศิริสุวรรณ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
8.2  ว่าท่ี ร.ต. นิทัศน์   คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
8.3  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
8.4  นักเรียนทุกคน      กรรมการ 
8.5  นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 
8.6  นางฟองรัตน์ เรือนก้อน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 9.  คณะกรรมการฝ่ายกํากับห้องสอบ  มีหน้าท่ี 
               1) กํากับ – ดูแล การสอบของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการสอบไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจาก
ห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที     
               2) กรณีท่ีนักเรียนขาดสอบ ให้ครูผู้คุมสอบเก็บข้อสอบและกระดาษคําตอบตามจํานวน 
ผู้ขาดสอบ  แล้วรวบรวมนํามาส่งท่ีห้องวัดผล    

     3) เก็บรวบรวมข้อสอบ กระดาษคําตอบ  และเย็บรวมกระดาษคําตอบโดยจัดเรียงตามเลขท่ี 
ให้เรียบร้อยและครบตามจํานวนนักเรียน  ส่วนกระดาษคําตอบท่ีตรวจด้วยเครื่องไม่ต้องเย็บให้ใส่ถุงท่ีเตรียมให้ 

     4) ส่งข้อสอบและกระดาษคําตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแต่ละรายวิชาท่ีห้องกองกลาง 
ประจําอาคาร 

     5) กํากับ – ดูแล นักเรียนในห้องท่ีปฏิบัติหน้าท่ีกํากับห้องสอบ  ทําความสะอาดห้องสอบ 
ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวัน 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

26 กันยายน  2560 28  กันยายน  2560 
3501 ม. 1.1  เลขท่ี 1–33 (33 คน) ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์  คําทา ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์  คําทา 
3502 ม. 1.2  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางวาสนา  ประวันนา นางวาสนา  ประวันนา 
3503 ม. 1.2  เลขท่ี 26–49 (24 คน) นางอโณฌา  บุญโสภา นางอโณฌา  บุญโสภา 
3504 ม. 1.3  เลขท่ี 1–25 (25 คน) น.ส.ลักษณา  เยาวสังข์ น.ส.ลักษณา  เยาวสังข์ 
3505 ม. 1.3 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นายชัยรัตน์  อํ่าพูล นายชัยรัตน์  อํ่าพูล 
3506 ม. 1.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร 
3507 ม. 1.4 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสุรภา  จันทร์เปล่ง นางสุรภา  จันทร์เปล่ง 
3407 ม. 1.5 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายไพบูลย์  อมรประภา นายไพบูลย์  อมรประภา 
1403 ม. 1.5 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นายปฏิวัติ   วิจารณ์ปรีชา นางสมศรี  แซ่เล้า 
1404 ม. 1.6 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ 
1405 ม. 1.6 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล 
1406 ม. 1.7 เลขท่ี 1-25  (25 คน ) นายชาติ  ถาวร นายชาติ  ถาวร 
1407 ม. 1.7 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นายเฉลิมชัย  ขําแก้ว นายเฉลิมชัย  ขําแก้ว 
1408 ม. 1.8 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ 
1409 ม. 1.8 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางเมธินี  ก้านคูณ นางเมธินี  ก้านคูณ 
1410 ม. 1.9 เลขท่ี 1–25 (25 คน) น.ส.จารุวรรณ  ขันธพิน น.ส.จารุวรรณ  ขันธพิน 
1411 ม. 1.9 เลขท่ี 26–50 (25 คน) น.ส.บุญมา  บุญเลิศ น.ส.บุญมา  บุญเลิศ 
1412 ม.1.10 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายวีรชัย ปอแก้ว นายวีรชัย ปอแก้ว 
1313 ม.1.10 เลขท่ี 26–50 (25 คน) น.ส.พรสุดา  สีหะวงษ์ น.ส.พรสุดา  สีหะวงษ์ 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2      

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

26  กันยายน  2560 28  กันยายน  2560 
1204 ม. 2.1  เลขท่ี 1–34 (34 คน) นางวิไลลักษณ์  งานสลุง นางวิไลลักษณ์  งานสลุง 
1205 ม. 2.2  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสุรีย์  ศิริรัตน์ นางสุรีย์  ศิริรัตน์ 
1206 ม. 2.2  เลขท่ี 26-49 (24 คน) นางอนุสา  ป่ันเนตร นางอนุสา  ป่ันเนตร 
1207 ม. 2.3  เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางแน่งน้อย  ทองน้อย นางแน่งน้อย  ทองน้อย 
1208 ม. 2.3 เลขท่ี 25–48 (24 คน) นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย 
1209 ม. 2.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสินีนาฏ  คชนิล นางสินีนาฏ  คชนิล 
1210 ม. 2.4 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นายสมนึก  ใยศิลป์ นายสมนึก  ใยศิลป์ 
1211 ม. 2.5 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) น.ส.ธรรมรัตน์  ราชรองเมือง น.ส.ธรรมรัตน์  ราชรองเมือง 
1212 ม. 2.5 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางฟองรัตน์  เรือนก้อน นางฟองรัตน์  เรือนก้อน 
1303 ม. 2.6 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางนงคราญ  เอ่ียมบาง นางนงคราญ  เอ่ียมบาง 
1304 ม. 2.6 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ์ 
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ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

26  กันยายน  2560 28  กันยายน  2560 
1305 ม. 2.7 เลขท่ี 1-23 ( 23 คน ) นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล นางกัลยา  พ่ึงพาณิชย์กุล 
1306 ม. 2.7 เลขท่ี 24–46 (23 คน) นายวรวิทย์  ไชยม่ิง นายวรวิทย์  ไชยม่ิง 
1307 ม. 2.8 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายณรงค์  จันทุดม นายณรงค์  จันทุดม 
1308 ม. 2.8 เลขท่ี 25–47 (23 คน) น.ส.ภัทรินทร์  สังข์ทอง น.ส.ภัทรินทร์  สังข์ทอง 
1309 ม. 2.9 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม 
1310 ม. 2.9 เลขท่ี 23–44 (22 คน) นางพนัชกร  มีศาสตร์ นางพนัชกร  มีศาสตร์ 
1311 ม. 2.10 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นายอัคคเดช    เผือกทอง นายอัคคเดช    เผือกทอง 
1310 ม. 2.10 เลขท่ี 24–46(23 คน) น.ส.สชุาวดี  พิมหานาม น.ส.สชุาวดี  พิมหานาม 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

25  กันยายน  2560 27 กันยายน  2560 
1204 ม. 3.1 เลขท่ี 1–34 (34 คน) นายธีรพงษ์  นวลด่อน นายธีรพงษ์  นวลด่อน 
1205 ม. 3.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ นางบุษราภรณ์  บุญวังแร่ 
1206 ม. 3.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นายสิริวุฒิ  ชุนนะวรรณ์ นายสิริวุฒิ  ชุนนะวรรณ์ 
1207 ม. 3.3 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา 
1208 ม. 3.3 เลขท่ี 26-49 (24 คน) นางแววตา  ไกรสีห์กาจ นางแววตา  ไกรสีห์กาจ 
1209 ม. 3.4 เลขท่ี 1–23 (23 คน) ว่าท่ี ร.ต.เสรณีย์  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา ว่าท่ี ร.ต.เสรณีย์  เสนีวงศ์  ณ อยุธยา 

1210 ม. 3.4 เลขท่ี 24-45 (22 คน) น.ส.สุทธิดา  เพ็ชรเอม น.ส.สุทธิดา  เพ็ชรเอม 
1211 ม. 3.5 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายธราธร  สุขะอาคม นายธราธร  สุขะอาคม 
1212 ม. 3.5 เลขท่ี 25–48 (24คน) นางธิติมา  รสดี นางธิติมา  รสดี 
3301 ม. 3.6 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางทวีสุข  บัวทอง นางทวีสุข  บัวทอง 
3302 ม. 3.6 เลขท่ี 26-49 (24คน) น.ส.แววมยุรา  จันทร์ส่ง น.ส.แววมยุรา  จันทร์ส่ง 
3303 ม. 3.7 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต 
3304 ม. 3.7 เลขท่ี 25–47 (23 คน) นางปัทมา  ดะรีพัตร์ นางปัทมา  ดะรีพัตร์ 
3305 ม. 3.8 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางนุศรา  จันทร์สละ นางนุศรา  จันทร์สละ 
3306 ม. 3.8 เลขท่ี 24-45 (22 คน) นางพรทิพย์  บัวเขียว นางพรทิพย์  บัวเขียว 
3403 ม. 3.9 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์ 
3404 ม. 3.9 เลขท่ี 24-45 (22 คน) นางชลธิชา  วรภ ู นางชลธิชา  วรภ ู
3405 ม. 3.10 เลขท่ี 1–19 (19 คน) นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง  นายพิทักษ์  โพธิ์ทอง  
3406 ม. 3.10 เลขท่ี 20-37 (18คน) นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

26  กันยายน  2560 28 กันยายน  2560 29 กันยายน  2560 
3301 ม. 4.1 เลขท่ี 1–30 (30 คน) นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย์ นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย์ นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย์ 

3302 ม. 4.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางดารารตัน์  มะอิ นางดารารตัน์  มะอิ นางดารารตัน์  มะอิ 

3303 ม. 4.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางพยอม  คุ้มฉาย นางพยอม  คุ้มฉาย นางพยอม  คุ้มฉาย 

3304 ม. 4.3 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ นางกาญจนา  จันทร์สุคนธ์ 

3305 ม. 4.3 เลขท่ี 26-49 (24 คน) นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ 

3306 ม. 4.4 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางดวงเดือน  เร่งเจรญิ นางดวงเดือน  เร่งเจรญิ นางดวงเดือน  เร่งเจรญิ 

3403 ม. 4.4 เลขท่ี 23-44 (22 คน) น.ส.บุศรินทร์ พิมพล น.ส.บุศรินทร์ พิมพล น.ส.บุศรินทร์ พิมพล 

3404 ม. 4.5 เลขท่ี 1–17 (17 คน) นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี 

3405 ม. 4.5 เลขท่ี 18–34 (17 คน) น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม 

3406 ม. 4.6 เลขท่ี 1–28 (28 คน) นางรุ่งรวี  อภิชาตธํารง นางรุ่งรวี  อภิชาตธํารง นางรุ่งรวี  อภิชาตธํารง 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5       

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

25 กันยายน  2560 27 กันยายน  2560 29 กันยายน  2560 
1303 ม. 5.1 เลขท่ี 1–28 (28 คน) นายสุพัตร์  คัชมาตย์ นายสุพัตร์  คัชมาตย์ นายสุพัตร์  คัชมาตย์ 

1304 ม. 5.2 เลขท่ี 1–24 (24คน) นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร 

1305 ม. 5.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางสมจิต  ทองเมือง นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา นางสาวยุพิน  คงคอน 

1306 ม. 5.3 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นายเอกกมล  เรืองเดช นายเอกกมล  เรืองเดช นายเอกกมล  เรืองเดช 

1307 ม. 5.3 เลขท่ี 24-46 (23 คน) นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ 

1308 ม. 5.4 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล   นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล   นายสงบ  ดุษฏีธัญกุล   

1309 ม. 5.4 เลขท่ี 24-45 (22 คน) น.ส. ปรารถนา  หอมลา น.ส. ปรารถนา  หอมลา น.ส. ปรารถนา  หอมลา 

1310 ม. 5.5 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน์ นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน์ นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน์ 

1311 ม. 5.5 เลขท่ี 22–42 (21คน) นางณัชภัทร  วงศ์จีน นางณัชภัทร  วงศ์จีน นางณัชภัทร  วงศ์จีน 

1312 ม. 5.6 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   

ห้องท่ี 
ใช้สอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ 

25  กันยายน  2560 27  กันยายน  2560 29  กันยายน  2560 
1403 ม. 6.1 เลขท่ี 1–29 (29 คน) น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค์ น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค์ น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค์ 

1404 ม. 6.2 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางสุรีรตัน์  ขาวเอ่ียม นางสุรีรตัน์  ขาวเอ่ียม นางสุรีรตัน์  ขาวเอ่ียม 

1405 ม. 6.2 เลขท่ี 23-43 (21 คน) น.ส.ภณัฑิลา  แย้มพยุง น.ส.ภณัฑิลา  แย้มพยุง น.ส.ภณัฑิลา  แย้มพยุง 

1406 ม. 6.3 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นางวรรณเพ็ญ  เช้ือสิงห์ นางวรรณเพ็ญ  เช้ือสิงห์ นางวรรณเพ็ญ  เช้ือสิงห์ 

1407 ม. 6.3 เลขท่ี 22-41 (20 คน) นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ 

1408 ม. 6.4 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักด์ิ นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักด์ิ นางจิณห์ญภัค ประเสริฐศักด์ิ 

1409 ม. 6.4 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล 

1410 ม. 6.5 เลขท่ี 1–19 (19 คน) นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง 

1411 ม. 6.5 เลขท่ี 20–37 (18คน) นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ 

1412 ม. 6.6 เลขท่ี 1–37 (37 คน) นายไพโรจน์  สิริพัฒนา นายไพโรจน์  สิริพัฒนา นายไพโรจน์  สิริพัฒนา 

 

กรรมการกํากับห้องสอบสํารอง  มีหน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีแทนคณะกรรมการฝ่ายกํากับห้องสอบท่ีไม่สามารถ   
                                                    ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ประกอบด้วย 
 

ลําดับท่ี 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ  (  สํารอง  ) 

25  กันยายน  2560 26 กันยายน  2560 27 กันยายน  2560 
1 นางอําพร  สินมา นางดวงพร  เพ็ชรบัว นายสันติพร  ภู่พงษ์ 
2 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ น.ส.นันทรัตน์  แซ่เฮง นางอําพร  สินมา 
3 นางกรรณิกา  กระแสสินทร์ น.ส.รัฐภรณ์  ภู่ฤทธ์ิ นายสมชาย  สายสวาสด์ิ 
4 น.ส.เบญจรัตน์  ขวัญคง นายสันติสุข  เพ็งสว่าง นางกรรณิกา  กระแสสินทร์ 
5 น.ส.ศุภิสรา  จันทร์เพ็ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลําดับท่ี 
วันท่ี/กรรมการกํากับห้องสอบ  (  สํารอง  ) 

28  กันยายน  2560 29 กันยายน 2560 
1 นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ นางดวงพร  เพ็ชรบัว 
2 น.ส.เบญจรัตน์  ขวัญคง นายสมชาย  สายสวาสด์ิ 
3 น.ส.ศุภิสรา  จันทร์เพ็ง นายสันติสุข  เพ็งสว่าง 
4 น.ส.นันทรัตน์  แซ่เฮง นายสันติพร  ภู่พงษ์ 
5 น.ส.รัฐภรณ์  ภู่ฤทธ์ิ  
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10.  กรรมการประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ี    
              1) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดําเนินการสอบให้นักเรียนและผู้เก่ียวข้องทราบ 
                2) ประกาศ กํากับเวลาการดําเนินการสอบตามตารางสอบท่ีกําหนด  ประกอบด้วย 

         นางภารณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 

           ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการดําเนินงานด้วยดี 
    

   สั่ง  ณ  วันท่ี   4  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2560 
 
 
        (นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ) 
          ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที ่1/2560 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 
      
 

 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 1.4 -  1.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 26  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 จํานวนตัวเลข  (ค20201) ธรรมศึกษา (ส20201)   
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส21101) สังคมศึกษา (ส21101) 
10.40 – 11.40 60 วิทยาศาสตร์1 (ว21101) วิทยาศาสตร์1 (ว21101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) 
13.35 – 14.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ21101) ทัศนศิลป์ (ศ21101) 
14.40 – 15.40 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ21102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ21102) 

วันพฤหัสบดี  
ท่ี 28  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์1  (ค21101) คณิตศาสตร์1 (ค21101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย  (ท21101) ภาษาไทย  (ท21101) 
10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา  (ส21103) พระพุทธศาสนา  (ส21103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร์   (ส21102) ประวัติศาสตร์   (ส21102) 

14.05 – 15.05 60 สุขศึกษา (พ21101) สุขศึกษา (พ21101) 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 
      
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 2.4 -  2.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 26  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์3 (ค22101) คณิตศาสตร์3 (ค22101) 
09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ22101) ทัศนศิลป์ (ศ22101) 
10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท22101) ภาษาไทย (ท22101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์  (ส22102) ประวัติศาสตร์  (ส22102) 
13.35 – 14.35 60 สุขศึกษา (พ22101) สุขศึกษา (พ22101) 
14.40 – 15.40 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22102) 

วันพฤหัสบดี  
ท่ี 28  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์3 (ว22101) วิทยาศาสตร์3 (ว22101) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส22101) สังคมศึกษา (ส22101) 
10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา (ส22103) พระพุทธศาสนา (ส22103) 
11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) 

14.05 – 15.05 60 พหุนามกาํลังสอง (ค20203) - 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 
      

 
 

 
 
 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์   
ท่ี 25  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์5 (ค23101) คณิตศาสตร์5 (ค23101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ23101) ภาษาอังกฤษ5 (อ23101)  
10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษา (ส23101) สังคมศึกษา  (ส23101) 
11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์  (ส23102) ประวัติศาสตร์ (ส23102) 
13.35 – 14.35 60 ทัศนศิลป์ (ศ23101) ทัศนศิลป์ (ศ23101) 
14.40 – 15.40 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23102) 

วันพุธ  
ท่ี  27  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์5 (ว23101) วิทยาศาสตร์5 (ว23101) 

09.35 – 10.35 60 พระพุทธศาสนา (ส23103) พระพุทธศาสนา (ส23103) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท23101) ภาษาไทย (ท23101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา (พ23101) สุขศึกษา (พ23101)  

14.05 – 15.05 60 พาราโบลา  (ค20205) - 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

หมายเหตุ   1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาทีทุกรายวิชา 
   2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
        เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

    3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ  ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 

 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 4.4 -  4.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 26  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย  (ท31101) ภาษาไทย  (ท31101) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส31101) สังคมศึกษา (ส31101) 
10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ31101) ภาษาอังกฤษ1  (อ31101) 

11.40 – 12.30 50 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ดนตรี ( ศ31101) ดนตรี ( ศ31101) 

13.35 – 14.35 60 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
 (ว30110) 

สมการและอสมการ (ค30202) 
(ห้อง 4 – 5) 

14.40 – 16.10 90 ระบบจํานวนจริง (ค30201) - 

วันพฤหัสบดี  
ท่ี 28  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์1  (ค31101) คณิตศาสตร์1  (ค31101) 
09.35 – 10.35 60 ประวัติศาสตร์ (ส31102) ประวัติศาสตร์ (ส31102) 
10.40 – 11.40 60 - ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย (ส30201) 
10.40 -  12.10 90 วิทยาศาสตร์7 (ว30107) - 

12.10 - 13.00  50 พักกลางวัน 
13.00 - 14.00 60 ธรรมศึกษา (ส30211) ธรรมศึกษา (ส30211) 

14.05 – 15.05 60 ภาษาอังกฤษอา่นเขียน1 (อ30202) 
ภาษาอังกฤษอา่นเขียน1 (อ30202 

(ห้อง 4-5) 

วันศุกร์   
ท่ี  29  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์9 (ชีววิทยา ว30109) การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 
(ท30201) 

09.35 – 10.35  60 ภาษาจีน1  (จ30207) ภาษาจีน1  (จ30207) 
10.40 – 11.40 60 สุขศึกษา (พ31101) สุขศึกษา (พ31101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 การค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 
(I30201) 

การค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ 
(I30201) 

14.05 – 15.05 60 - วิทยาศาสตร์ (ว31101) 

14.05 – 15.35 90 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (ว30108) - 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที1่/2560 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 
      
 

 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 5.4 -  5.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์   
ท่ี 25  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30213) ธรรมศึกษา (ส30213) 
09.35 – 10.35 60 สุขศึกษา (พ32101) สุขศึกษา (พ32101) 

10.40 – 11.40 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ค32101) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ค32101) 
11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร์ (ส32102) ประวัติศาสตร์ (ส32102) 
14.05 – 15.05 60 การงานอาชีพฯ (ง 32101) - 
15.10 – 16.10 60 เคมี2  (ว30222) - 

วันพุธ  
ท่ี  27  กันยายน 

2560 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร์3 (ค32101) คณิตศาสตร์3 (ค32101) 

10.05 – 11.05  60 สังคมศึกษา (ส32101) สังคมศึกษา (ส32101) 

11.10 – 12.10  60 ภาษาอังกฤษอา่น – เขียน (อ30208) 
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน (อ30208) ห้อง4-5 

การเมืองน่ารู ้(ส30203) ห้อง6 

วันศุกร์   
ท่ี  29  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย (ท32101) ภาษาไทย (ท32101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาจีน3 (จ30209) ภาษาจีน3 (จ30209) 

10.40 – 11.40 60 ชีววิทยา2 (ว30242) วิทยาศาสตร์3 (กายภาพ ว30103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 60 ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) 

14.05 – 15.35 90 ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยกุต์ 
(ค30204) - 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   

 

หมายเหตุ    1.  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
      ในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
                         ให้ผู้ปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทย์มาติดต่อท่ีห้องวัดผลโดยด่วน  
                         เพ่ือจะได้ดําเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณ์การทําข้อสอบ ได้แก่  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ  ยางลบดินสอ 
        ปากกา   น้ํายาลบคําผิด 
 

 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์   
ท่ี 25  กันยายน 

2560 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา5 (ส30215) ธรรมศึกษา5 (ส30215) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย (ท33101) ภาษาไทย (ท33101) 
10.40 - 11.40 60 - วิทยาศาสตร์5(ฟิสิกส์)  (ว30105) 
10.40 – 12.10 90 เคมี5 (ว30224) - 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00  60 ภาษาจีน5  (จ30211) ภาษาจีน5  (จ30211) 
14.05 – 15.05 60 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

 (อ30214)  
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  

(อ30214) ( ห้อง 4 - 5) 
วันพุธ  

ท่ี  27  กันยายน 
2560 

08.30 – 10.00 90 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 (ค30208) - 

10.05 – 11.35 90 ชีววิทยา4  (ว30244) - 

วันศุกร์   
ท่ี  29  กันยายน 

2560 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร์5 (ค33101) คณิตศาสตร์5 (ค33101) 
10.05 – 11.05 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) 
11.10. - 12.10 60 สังคมศึกษา5 (ส33101) สังคมศึกษา5 (ส33101) 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา (พ33101) สุขศึกษา (พ33101) 
14.05 – 15.35 90 ฟิสิกส์4 (ว30204) - 


