
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ท่ี 430/2560

เรื่อง  แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6
…………………………………………………………

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   จังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดใหมีการดําเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 โดยกําหนดการสอบดังนี้

ระดับช้ัน กําหนดการสอบวันท่ี/เดือน/ป
ม.1, ม.2 9 , 11 มกราคม 2561

ม.3 8, 10 มกราคม 2561
ม.4, ม.5 8 , 10 , 12 มกราคม 2561

ม.6 9, 11, 12 มกราคม 2561

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560
ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้

1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาในการดําเนินการสอบกลางภาค
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 และกํากับติดตามการสอบให
เปนไปตามระเบียบวาดวยการการสอบ ประกอบดวย

1.1 นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1.2 นายนุกูล อํ่าอวม รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.3 นางโสพิศ เทศสลุด รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.4 นางสาววิไล ออนตานา รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
1.5 นายบุญสง เทียนคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.6 นางดวงพร เพ็ชรบัว ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.7 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
1.8 นายดิเรก ทองหนัก ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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2. คณะกรรมการฝายดําเนินการออกขอสอบ มีหนาท่ี
1. ดําเนินการออกขอสอบรายวิชาตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดสอดคลองตามตัวชี้วัด ผลการ

เรียนรู และสงตนฉบับขอสอบใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจทานพรอมลงช่ือกํากับทุกหนา ขอสอบท่ี
ตรวจดวยเครื่องจะตองมีจํานวนขอสอบไมนอยกวา 30 ขอ  และครูประจําวิชาตองไปช้ีแจงเนนยํ้าการ
ระบายกระดาษคําตอบใหถูกตอง โดยเฉพาะเลขประจําตัวนักเรียน  การระบายตองระบายใหเต็มวงและ
จะตองไมเขียนล้ําเขาไปในกรอบพื้นท่ีการระบายคําตอบ

2. นําตนฉบับขอสอบสงกับเจาหนาท่ีงานวัดผลประเมินผล (ไมใหวางท้ิงไวโดยไมมีผูรับปองกัน
ขอสอบรั่วไหล) โดยสงระหวางวันท่ี 25 - 29 ธันวาคม 2560

3. รายวิชาใดท่ีสอบนอกตารางสอบใหสงตนฉบับขอสอบท่ีหองวัดผลและดําเนินการจัดสอบให
เสร็จสิ้นภายในวันศุกร ท่ี 5 มกราคม 2561

4. รายวิชาท่ีตรวจขอสอบดวยเครื่อง  ใหครูประจําวิชาสงเฉลยกอนสอบอยางนอย 1 วัน
5. กลุมสาระการเรียนรูเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบอยางนอย 1 ป

ประกอบดวย
2.1 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ประธานกรรมการ
2.2 ครูผูสอนรายวิชาทุกรายวิชา กรรมการ
2.3 รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนาและบรรจุขอสอบ มีหนาท่ี
1. ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา
2. ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบ วันท่ี 25 – 29 ธันวาคม 2560
3. ดําเนินการบรรจุขอสอบใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ พรอมมี

ขอสอบสํารองไวใชสอบเม่ือมีขอสอบไมเพียงพอในการสอบ โดยบรรจุขอสอบดังนี้ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3
ใชถุงผาสีสม   ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ใชถุงผาสีเขียว
ประกอบดวย

3.1 นางกาญจนา จันทรสุคนธ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
3.2 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
3.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู กรรมการ
3.4 ครูผูสอนทุกรายวิชา กรรมการ
3.5 นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
3.6 นางสาวปรางคทราย อุดดวง ครู กรรมการ
3.7 นายสมเกียรติ ถาวร ลูกจางชั่วคราว กรรมการ
3.8 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง (ประจําหองวิชาการ) มีหนาท่ี
1. จายขอสอบ  กระดาษคําตอบ  อุปกรณการสอบแกกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบประจํา

อาคาร ภาคเชาเวลา 08.00 น. และภาคบายเวลา 12.30 น.
2. รับขอสอบ  กระดาษคําตอบ  จากกรรมการกองกลางประจําอาคาร
3. จายกระดาษคําตอบใหกับครูประจําวิชาไปดําเนินการตรวจ

ประกอบดวย
4.1. นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
4.2 นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชํานาญการ รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวปรางคทราย อุดดวง ครู กรรมการ
4.4 นางสาวศุภิสรา จันทรเพ็ง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4.5 นางสาวเบญจรัตน ขวัญคง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4.6 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

5. คณะกรรมการตรวจขอสอบดวยเครื่องตรวจขอสอบ มีหนาท่ี อํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชาท่ีตองการตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ

5.1 นางเจียรนัย สืบคํา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
5.2 นางอิสริยา ณ พัทลุง ครูชํานาญการ กรรมการ
5.3 นางสาวปรางคทราย อุดดวง ครู กรรมการ
5.4 นายวีรชัย วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง กรรมการ
5.5 นางอุษา กอบกิจ ครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการฝายดําเนินการประจําอาคาร มีหนาท่ี
1. จายอุปกรณการสอบตามหองสอบตาง ๆ และจายขอสอบกอนสอบวิชานั้น  ๆ 15 นาที
2. รับขอสอบ – กระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับการสอบหลังหมดเวลาในการสอบ

แตละรายวิชา  พรอมตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย
3. รวบรวม  กระดาษคําตอบ พรอมใบรับ – สงขอสอบ  และบันทึกรายงานการคุมสอบ

สงกรรมการกองกลางหลังสิ้นสุดการสอบในภาคเชาภายในเวลา 12.30 น. และภาคบายภายในเวลา 16.30 น.
ของแตละวัน (หองวัดผลประเมินผล)

4. นําขอสอบท่ีสอบแตรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบออกจากถุงขอสอบสีสมและสีเขียว แลวใชเชือก
ฟางมัดขอสอบแตละรายวิชา เพ่ือจัดสงกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยของ
แตละวัน

5. นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียวสงคืนหองวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแตละวันโดยใหคณะกรรมการ
ฝายดําเนินการรับขอสอบจากหองกองกลาง เปนผูนําสง
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6. กรณีพบปญหาเก่ียวกับการดําเนินการสอบในสวนท่ีรับผิดชอบ  ใหดําเนินการแกไขในข้ันตน
แลวแจงคณะกรรมการกองกลางทราบ  เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป ประกอบดวย

กองกลางประจําหองพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบดําเนินการสอบ
อาคารชินราช ช้ัน 2 หอง 1204 – 1212

1. นางสุพรรณ วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ซุมพุดซา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นายพัชรพล สายนวล นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย รับผิดชอบดําเนินการสอบ อาคารชินราช
ช้ัน 3 หอง 1303 – 1313

1. นางกมลสรวง คนเฉียบ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวณี คํามณี นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวปยะวรรณ กําจัก นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.1 (1401) รับผิดชอบดําเนินการสอบ
อาคารชินราช  ช้ัน 4 หอง 1403 -1412

1. นางสุภาพ อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน เจกชํานาญ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นายจิระเดช เขาคํา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชญา จันทรกระจาง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา
ช้ัน 3 หอง 3301 – 3307

1. นางจินดา คันธัพ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาณัฐ ตีพัดดี นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน ราชแวง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร 2 รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา
ช้ัน 4 หอง 3403 - 3407

1. นางสาวสาคร อยูนุย ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เมา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา
ช้ัน 5 หอง 3501 - 3506

1. นางสาวสุมนรัช ชมสวนสวรรค ครูผูทรงคุณคาของดิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญาเรศ เรในไพร นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวพิมพทอง พัฒนาประพันธ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
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7. คณะกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบจากกองกลาง(หองวิชาการ) มีหนาท่ี
1. รับขอสอบและอุปกรณการสอบจากกองกลางหองวิชาการ  ไปสงหองจาย – รับขอสอบ

ประจําอาคาร ภาคเชาเวลา 08.00 น. และภาคบายเวลา 12.30 น.ของแตละวัน
2. นําขอสอบแตละรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบนําสงตามกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น  ๆ

เม่ือสิ้นสุดการสอบในแตละวัน
3. นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียว สงคืนหองวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแตละวัน

กองกลางประจําหองพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารชินราช  ช้ัน 1
1. นายนิคห ชัยเลิศ ลูกจางชั่วคราว ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ซุมพุดซา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นายพัชรพล สายนวล นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย อาคารชินราช  ช้ัน 2
1. นายวิศรุต บุญศิริ ลูกจางชั่วคราว ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวณี คํามณี นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวปยะวรรณ กําจัก นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4. นายสันติสุข เพ็งสวาง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
5. นางสาวรัฐภรณ ภูฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.1 (1413) อาคารชินราช  ช้ัน 4
1. นายประเมิน คงปาน ลูกจางชั่วคราว ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศารัตน เจกชํานาญ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นายจิระเดช เขาคํา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชญา จันทรกระจาง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ อาคารศรีศาสดาช้ัน 3
1. นายคุณกร สนองวงศ ลูกจางชั่วคราว ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาณัฐ ตีพัดดี นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน ราชแวง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร 2 อาคารศรีศาสดาช้ัน 4
1. นายทศภรณ แจมเท่ียงตรง ลูกจางชั่วคราว ประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพลอย เล็กศิริ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวเกวลิน ฤทธิ์เมา นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ

กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร อาคารศรีศาสดาช้ัน 5
1. นางสาวธัญญาเรศ เรในไพร นิสิตฝกประสบการณฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพทอง พัฒนาประพันธ นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา จันทรเพ็ง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ
4. นางสาวเบญจรัตน ขวัญคง นิสิตฝกประสบการณฯ กรรมการ



- 6 -

8. คณะกรรมการฝายดําเนินการจัดหองสอบ มีหนาท่ี
1. ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดหองสอบในหองท่ีรับผิดชอบ
2. นักเรียนจัดโตะ เกาอ้ี  ในหองเรียนของตนเองใหครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  ในเวลา

หลังเลิกเรียนของวิชาสุดทาย โดย ม.1 –ม.6 จัดโตะ  เกาอ้ี วันศุกรท่ี 5 มกราคม 2561
3. นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีพรอมท่ีจะใชดําเนินการและจัดเก็บ

สถานท่ีสอบใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใชดําเนินการสอนตอไปเม่ือสิ้นสุดการสอบ ประกอบดวย
8.1 นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
8.2 วาท่ี ร.ต. นิทัศน คําทา ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
8.3 ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น กรรมการ
8.4 นักเรียนทุกคน กรรมการ
8.5 นักการภารโรงทุกคน กรรมการ
8.6 นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ

9. คณะกรรมการฝายกํากับหองสอบ มีหนาท่ี
1. กํากับ – ดูแล การสอบของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบการสอบไมอนุญาตใหนักเรียนออกจาก

หองสอบกอนหมดเวลาสอบ 10 นาที
2. กรณีท่ีนักเรียนขาดสอบ ใหครูผูคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบตามจํานวน

ผูขาดสอบ  แลวรวบรวมนํามาสงท่ีหองวัดผล
3. เก็บรวบรวมขอสอบ กระดาษคําตอบ  และเย็บรวมกระดาษคําตอบโดยจัดเรียงตามเลขท่ี

ใหเรียบรอยและครบตามจํานวนนักเรียน สวนกระดาษคําตอบท่ีตรวจดวยเครื่องไมตองเย็บใหใสถุงท่ีเตรียมให
4. สงขอสอบและกระดาษคําตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแตละรายวิชาท่ีหองกองกลาง

ประจําอาคาร
5. กํากับ – ดูแล นักเรียนในหองท่ีปฏิบัติหนาท่ีกํากับหองสอบ ทําความสะอาดหองสอบ

ใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

9 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561
3407 ม. 1.1 เลขท่ี 1–33 (33 คน) นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล
3501 ม. 1.2 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ นางสาวพรสุดา  สีหะวงษ
3502 ม. 1.2 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางอําพร  สินมา นางอําพร  สนิมา
3503 ม. 1.3 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายชัยรัตน  อํ่าพูล นายชัยรัตน  อํ่าพูล
3504 ม. 1.3 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน
3505 ม. 1.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางวาสนา  ประวันนา นางวาสนา  ประวันนา
3506 ม. 1.4 เลขท่ี 26–49 (24 คน) นางสาวปรางคทราย อุดดวง นางสาวปรางคทราย อุดดวง
3507 ม. 1.5 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายไพบูลย  อมรประภา นายไพบูลย  อมรประภา
1313 ม. 1.5 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห
1403 ม. 1.6 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ
1404 ม. 1.6 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวสุธาพร  มานอย นางสาวสุธาพร  มานอย
1405 ม. 1.7 เลขท่ี 1-25 (25 คน ) นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์ดง นางสาวรัตนาภรณ  โพธิ์ดง
1406 ม. 1.7 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นายชาติ  ถาวร นายชาติ  ถาวร
1407 ม. 1.8 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร
1408 ม. 1.8 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท
1409 ม. 1.9 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน
1410 ม. 1.9 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย
1411 ม.1.10 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสาวลักษณา  เยาวสังข นางสาวลักษณา  เยาวสังข
1412 ม.1.10 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

9 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561
1204 ม. 2.1 เลขท่ี 1–34 (34 คน) นางวไิลลักษณ  งานสลุง นางวไิลลักษณ  งานสลุง
1205 ม. 2.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางสุรีย  ศิริรัตน นางสุรีย  ศิริรัตน
1206 ม. 2.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางสุรภา  จันทรเปลง นางสุรภา  จันทรเปลง
1207 ม. 2.3 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย
1208 ม. 2.3 เลขท่ี 25–48 (24 คน) นายสมนึก  ใยศิลป นายสมนึก  ใยศิลป
1209 ม. 2.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสินีนาฏ  คชนิล นางสินีนาฏ  คชนิล
1210 ม. 2.4 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม
1211 ม. 2.5 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง

1212 ม. 2.5 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวปรารถนา หอมลา นางสาวปรารถนา หอมลา
1303 ม. 2.6 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางนงคราญ  เอ่ียมบาง นางนงคราญ  เอ่ียมบาง
1304 ม. 2.6 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวมาณิตา พรรณนา นางสาวมาณิตา พรรณนา
1305 ม. 2.7 เลขท่ี 1-22 ( 22 คน ) นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชยกุล นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชยกุล
1306 ม. 2.7 เลขท่ี 23–44 (22 คน) นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ
1307 ม. 2.8 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายณรงค  จันทุดม นายณรงค  จันทุดม
1308 ม. 2.8 เลขท่ี 25–47 (23 คน) นางสาวภัทรินทร  สังขทอง นางสาวภัทรินทร  สังขทอง
1309 ม. 2.9 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นางจารุวรรณ  เดชคุม นางจารุวรรณ  เดชคุม
1310 ม. 2.9 เลขท่ี 22–42 (21 คน) นางพนัชกร  มีศาสตร นางพนัชกร  มีศาสตร
1311 ม. 2.10 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางสาวมณี  แซทอ นางสาวมณี  แซทอ
1312 ม. 2.10 เลขท่ี 23–44(22 คน) นางสาวบุษกร  พรหมศรี นางสาวบุษกร  พรหมศรี
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

8 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561
3301 ม. 3.1 เลขท่ี 1–34 (34 คน) นายธีรพงษ  นวลดอน นายธีรพงษ  นวลดอน
3302 ม. 3.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางบุษราภรณ  บุญวังแร นางบุษราภรณ  บุญวังแร
3303 ม. 3.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นายวรวิทย  ไชยม่ิง นายวรวิทย  ไชยม่ิง
3304 ม. 3.3 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายอัคคเดช  เผือกทอง นายอัคคเดช  เผือกทอง
3305 ม. 3.3 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม
3306 ม. 3.4 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู
3403 ม. 3.4 เลขท่ี 24-45 (22 คน) นายธนิต  จิตตรงซวน นายธนิต  จิตตรงซวน
3404 ม. 3.5 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายธราธร  สุขะอาคม นายธราธร  สุขะอาคม
3405 ม. 3.5 เลขท่ี 25–48 (24คน) นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา
3406 ม. 3.6 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางทวีสุข  บัวทอง นางทวีสุข  บัวทอง
1204 ม. 3.6 เลขท่ี 26-49 (24คน) นางสาวแววมยุรา  จันทรสง นางสาวแววมยุรา  จันทรสง
1205 ม. 3.7 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต
1206 ม. 3.7 เลขท่ี 24–45 (22 คน) นายชวัติพล  แดงเรือ นายชวัติพล  แดงเรือ
1207 ม. 3.8 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางนุศรา  จันทรสละ นางนุศรา  จันทรสละ
1208 ม. 3.8 เลขท่ี 23-43 (21 คน) นางสมจิต  ทองเมือง นางสมจิต  ทองเมือง
1209 ม. 3.9 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย นางจุฑาทิพย  ยงพาณิชย
1210 ม. 3.9 เลขท่ี 24-45 (22 คน) นางชลธิชา  วรภู นางชลธิชา  วรภู
1211 ม. 3.10 เลขท่ี 1–36 (36 คน) นายพิทักษ  โพธิ์ทอง นายพิทักษ  โพธิ์ทอง
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

8 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
1403 ม. 4.1 เลขท่ี 1–30 (30 คน) นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย
1404 ม. 4.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางดารารตัน  มะอิ นางดารารตัน  มะอิ นางดารารตัน  มะอิ
1405 ม. 4.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ นางจุฑามาศ  เก้ือกูลวงศ
1406 ม. 4.3 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางกาญจนา  จันทรสุคนธ นางกาญจนา  จันทรสุคนธ นางกาญจนา  จันทรสุคนธ
1407 ม. 4.3 เลขท่ี 26-50 (25 คน) นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ

1408 ม. 4.4 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางดวงเดือน  เรงเจรญิ นางดวงเดือน  เรงเจรญิ นางดวงเดือน  เรงเจรญิ

1409 ม. 4.4 เลขท่ี 24-46 (23 คน) น.ส.บุศรินทร พิมพล น.ส.บุศรินทร พิมพล น.ส.บุศรินทร พิมพล

1410 ม. 4.5 เลขท่ี 1–34 (34 คน) นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี

1411 ม. 4.6 เลขท่ี 1–26 (26 คน) นางรุงรวี  อภิชาตธํารง นางรุงรวี  อภิชาตธํารง นางรุงรวี  อภิชาตธํารง

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

8 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
1303 ม. 5.1 เลขท่ี 1–28 (28 คน) นางอโณฌา  บุญโสภา นางอโณฌา  บุญโสภา นางอโณฌา  บุญโสภา
1304 ม. 5.2 เลขท่ี 1–24 (24คน) นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร

1305 ม. 5.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) วาท่ี ร.ต. นิทัศน  คําทา วาท่ี ร.ต. นิทัศน  คําทา วาท่ี ร.ต. นิทัศน  คําทา

1306 ม. 5.3 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นายเอกกมล  เรืองเดช นายเอกกมล  เรืองเดช นายเอกกมล  เรืองเดช
1307 ม. 5.3 เลขท่ี 24-46 (23 คน) นางสาวอัฐอรว ี อ่าํบางกระทุม นางสาวอัฐอรว ี อ่าํบางกระทุม นางสาวอัฐอรว ี อ่าํบางกระทุม

1308 ม. 5.4 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม

1309 ม. 5.4 เลขท่ี 22-42 (21 คน) นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ

1310 ม. 5.5 เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน นายสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน
1311 ม. 5.5 เลขท่ี 21–40 (20คน) นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน
1312 ม. 5.6 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง นายคนอง  ทองเมือง
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6

หองท่ี
ใชสอบ

ช้ันและเลขท่ีสอบ
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ

9 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
3301 ม. 6.1 เลขท่ี 1–29 (29 คน) น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค น.ส.สภุัคฉวี  เอ่ียมสําอางค
3302 ม. 6.2 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางสุรีรตัน  ขาวเอ่ียม นางสุรีรตัน  ขาวเอ่ียม นางสุรีรตัน  ขาวเอ่ียม
3303 ม. 6.2 เลขท่ี 23-43 (21 คน) น.ส.ภณัฑลิา  แยมพยุง น.ส.ภณัฑลิา  แยมพยุง น.ส.ภณัฑลิา  แยมพยุง
3304 ม. 6.3 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย
3305 ม. 6.3 เลขท่ี 22-41 (20 คน) นางศจีลักษณ พงศสุภา นางศจีลักษณ  พงศสุภา นางศจีลักษณ  พงศสุภา
3306 ม. 6.4 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางจิณหญภัค ประเสริฐศักด์ิ นางจิณหญภัค ประเสริฐศักด์ิ นางจิณหญภัค ประเสริฐศักด์ิ

3403 ม. 6.4 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล
3404 ม. 6.5 เลขท่ี 1–19 (19 คน) นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง

3405 ม. 6.5 เลขท่ี 20–37 (18คน) นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา

3406 ม. 6.6 เลขท่ี 1–35 (35 คน) นายไพโรจน สิริพัฒนา นายไพโรจน  สิริพัฒนา นายไพโรจน  สิริพัฒนา

กรรมการกํากับหองสอบสํารอง มีหนาท่ี ปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการฝายกํากับหองสอบท่ีไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ประกอบดวย

ลําดับท่ี
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ ( สํารอง )

8 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561
1 นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ นางธิติมา  พรามพิทักษ นางสมพร  ศรีพูล
2 นางสมศรี  แซเลา นางสมพร  ศรีพูล นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ
3 นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (เอกภาษาไทย)
นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู (เอกคณิตศาสตร)

นักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู (วิทยาศาสตร)

ลําดับท่ี
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ ( สํารอง )

11 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561
1 นายสันติพร  ภูพงษ นางสาวยุพิน  คงคอน
2 นางดวงพร  เพ็ชรบัว นางสมศรี  แซเลา
3 นางธิติมา  พรามพิทักษ นางดวงพร  เพ็ชรบัว
4 นักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพครู (เอกสังคมศึกษา
และเอกภาษาไทย)

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู (เอกภาษาอังกฤษ)
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10. กรรมการประชาสัมพันธ มีหนาท่ี
1. ประชาสัมพันธเก่ียวกับการดําเนินการสอบใหนักเรียนและผูเก่ียวของทราบ
2. ประกาศ กํากับเวลาการดําเนินการสอบตามตารางสอบท่ีกําหนด ประกอบดวย

นางภารณี เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานดวยดี

สั่ง  ณ  วันท่ี 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 1

หมายเหตุ
1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี

สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที
2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน

10 นาที
3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได

ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานวน
(นาที)

ม. 1.1 - 1.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 1.4 - 1.10
วิชาท่ีสอบ

วันอังคาร
ท่ี 9 มกราคม

2561

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร2 (ค21102) คณิตศาสตร2 (ค21102)

10.05 – 11.05 60 ประวัติศาสตร 2 (ส21105) ประวัติศาสตร 2 (ส21105)

11.10 – 12.10 60 ภาษาอังกฤษ2 (อ21102) ภาษาอังกฤษ2 (อ21102)

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 สังคมศึกษา2 (ส21104) สังคมศึกษา2 (ส21104)

14.05 – 15.05 60 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (ค20202) -

วันพฤหัสบดี
ท่ี 11 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร2 (ว21102) วิทยาศาสตร2 (ว21102)

09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย2 (ท21102) ภาษาไทย2 (ท21102)

10.40 – 11.40 60 สุขศึกษา2 (พ21103) สุขศึกษา2 (พ21103)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 พระพุทธศาสนา2 (ส21106) พระพุทธศาสนา2 (ส21106)

14.05 – 15.05 60 พหุนาม (ค20202)
ดนตรี – นาฏศิลป (ศ21104)

(หอง 6 – 10)
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 2

หมายเหตุ
1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี

สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที
2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน

10 นาที
3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได

ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานวน
(นาที)

ม. 2.1 - 2.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 2.4 - 2.10
วิชาท่ีสอบ

วันอังคาร
ท่ี 9 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร4 (ค22102) คณิตศาสตร4 (ค22102)

09.35 – 10.35 60 สุขศึกษา4 (พ22103) สุขศึกษา4 (พ22103)

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย4 (ท22102) ภาษาไทย4 (ท22102)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร 4 (ส22105) ประวัติศาสตร 4 (ส22105)

14.05 – 15.05 60 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (ค20204) -

วันพฤหัสบดี
ท่ี 11 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร4 (ว22102) วิทยาศาสตร4 (ว22102)

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา4 (ส22104) สังคมศึกษา4 (ส22104)

10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา (ส22106) พระพุทธศาสนา (ส22106)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ4 (อ22102) ภาษาอังกฤษ4 (อ22102)

14.05 – 15.05 60
การสื่อสารและการนําเสนอ

(I20102)
การสื่อสารและการนําเสนอ

(I20102)
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 3

หมายเหตุ
1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี

สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที
2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน

10 นาที
3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได

ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานวน
(นาที)

ม. 3.1 - 3.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 3.4 - 3.10
วิชาท่ีสอบ

วันจันทร
ท่ี 8 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร6 (ค23102) คณิตศาสตร6 (ค23102)

09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ6 (อ23102) ภาษาอังกฤษ6 (อ23102)

10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษา 6 (ส23104) สังคมศึกษา 6 (ส23104)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร 6 (ส23105) ประวัติศาสตร 6 (ส23105)

14.05 – 15.05 60 - กฎหมายนารู (ส20206) หอง 4 - 5

วันพุธ
ท่ี 10 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร6 (ว23102) วิทยาศาสตร6 (ว23102)

09.35 – 10.35 60 พระพุทธศาสนา6 (ส23106) พระพุทธศาสนา6 (ส23106)

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย6 (ท23102) ภาษาไทย6 (ท23102)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา6 (พ23103) สุขศึกษา6 (พ23103)

14.05 – 15.05 60 - การพูด (ท20204) หอง 4 - 5

14.05 – 15.35 90 เศษสวนของพหุนาม (ค20206) -
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 4

หมายเหตุ 1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี
สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที

2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน
10 นาที

3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได
ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานว

น
(นาที)

ม. 4.1 - 4.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 4.4 - 4.6
วิชาท่ีสอบ

วันจันทร
ท่ี 8 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษ2 (อ31102) ภาษาอังกฤษ2 (อ31102)

09.35 – 10.35 60 ประวัติศาสตร2 (ส31104) ประวัติศาสตร2 (ส31104)

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย2 (ท31102) ภาษาไทย2 (ท31102)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 - การเขียน (ท30204)

13.00 – 14.30 90 ฟสิกส 1 (ว30201) -

วันพุธ
ท่ี 10 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร2 (ค31102) คณิตศาสตร2 (ค31102)

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา2 (ส31103) สังคมศึกษา2 (ส31103)

10.40 – 11.40 60 เคมี (ว30221) ภาษาอังกฤษฟง – พูด (อ30204)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 - วิทยาศาสตร2(ฟสิกส) (ว30102)

13.00 – 14.30 90 ชีววิทยา1 (ว30241) -

วันศุกร
ท่ี 12 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน2 (อ30205)
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน2 (อ30205 หอง 4 -5)

ตรรกศาสตรเบื้องตน (ค30202 หอง 6)

09.35 – 10.35 60 ธรรมศึกษา (ส30212) ธรรมศึกษา (ส30212)

10.40 – 11.40 60 ภาษาจีน 2 (จ30208) ภาษาจีน 2 (จ30208)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.30 90 เรขาคณิตวิเคราะห (ค30203) -
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 5

หมายเหตุ
1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี

สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที
2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน

10 นาที
3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได

ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานวน
(นาที)

ม. 5.1 - 5.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 5.4 - 5.6
วิชาท่ีสอบ

วันจันทร
ท่ี 8 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 สังคมศึกษา4 (ส32103) สังคมศึกษา4 (ส32103)

09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ4 (อ32102) ภาษาอังกฤษ4 (อ32102)

10.40 – 11.40 60 ธรรมศึกษา (ส30214) ธรรมศึกษา (ส30214)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน
13.00 – 14.00 60 - วิทยาศาสตร (เคมี) (ว30104)

13.00 – 14.30 90 ฟสิกส3 (ว30203) -

วันพุธ
ท่ี 10 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 เคมี 3 (ว30223) การงานอาชีพฯ (ง32101)

09.35 – 10.35 60 ภาษาไทย4 (ท32102) ภาษาไทย4 (ท32102)

10.40 – 11.40 60 ชีววิทยา3 (ว30243) การปกครองทองถ่ินไทย (ส30204)

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ

30211)

ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ

30211)
หอง 4 - 5

วันศุกร
ท่ี 12 มกราคม

2561

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร4 (ค32102) คณิตศาสตร4 (ค32102)

10.05 – 11.05 60 ภาษาจีน4 (จ30210) ภาษาจีน4 (จ30210)

11.10 – 12.10 60 ประวัติศาสตร4 (ส32104) ประวัติศาสตร4 (ส32104)

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน
13.00 – 14.30 90 จํานวนเชิงซอน (ค30206) สถิติ (ค30207) หอง 4-5
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 6

หมายเหตุ
1. กอนเขาหองสอบใหนักเรียนปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แลววางไวใตโตะ ถามี

สัญญาณดังข้ึนถือวาทุจริตในการสอบ ใหยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที
2. อนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบได กอนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไมเกิน

10 นาที
3. ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได

ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน
เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง

4. อุปกรณการทําขอสอบ  ไดแก ดินสอดํา 2B หรือมากกวา 2B สําหรับระบายคําตอบ
ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด

วัน  เดือน  ป เวลา
จํานวน
(นาที)

ม. 6.1 - 6.3
วิชาท่ีสอบ

ม. 6.4 - 6.6
วิชาท่ีสอบ

วันอังคาร
ท่ี 9 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30216) ธรรมศึกษา (ส30216)

09.35 – 10.35 60 ภาษาจีน 6 (จ30212) ภาษาจีน 6 (จ30212)

10.40 – 11.40 60 - วิทยาศาสตร6(ชีววิทยา) (ว30106)

หอง 4-5

10.40 – 12.10 90 เคมี 5 (ว30225) -

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน
13.00 – 14.30 90 ชีววิทยา 5 (ว30245) -

วันพฤหัสบดี
ท่ี 11 มกราคม

2561

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร6 (ค33102) คณิตศาสตร6 (ค33102)

10.05 – 11.05 60 ภาษาอังกฤษ6 (อ33102) ภาษาอังกฤษ6 (อ33102)

11.10 – 12.10 60
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน6

(อ30217)

ภาษาอังกฤษอาน – เขียน6 (อ

30217)

( ม.6.4 – 6.5 )
12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน

13.00 – 14.30 90 แคลคูลัสเบื้องตน (ค30209)
-

วันศุกร
ท่ี 12 มกราคม

2561

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย6 (ท33102) ภาษาไทย6 (ท33102)

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา6 (ส33102) สังคมศึกษา6 (ส33102)

10.40 – 11.40 60 - วิทยาศาสตร(กายภาพ) (ว30262)

10.40 – 12.10 90 ฟสิกส5 (ว30205) -


