
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที ่ 051/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2560 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 
………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ   จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดให้มีกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค  
ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2560  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6   โดยก ำหนดกำรสอบดังนี้ 
 

ระดับชั้น ก ำหนดกำรสอบวันที่/เดือน/ปี 
ม.1, ม.2 6,  8  มีนำคม  2561 

ม.3 7,  9   มีนำคม  2561 
ม.4, ม.5 5,  7,  9  มีนำคม 2561 

 ม.6 5,  6,  8  มีนำคม 2561 
 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เเละบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2560 
ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  ปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร    มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค   
ภำคเรียนที่  2  ปีกำรศึกษำ  2560 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  และก ำกับติดตำมกำรสอบให้
เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรกำรสอบ  ประกอบด้วย 

1.1  นำงสำวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำยนุกูล  อ่ ำอ่วม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 

  1.3  นำงโสพิศ  เทศสลุด  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
                     1.4  นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร  
  1.5  นำยบุญส่ง  เทียนค ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
  1.6  นำงดวงพร   เพ็ชรบัว  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  1.7  นำงสุดำภรณ์ ศิริสุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  1.8  นำยดิเรก  ทองหนัก ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  1.9  นำงเจียรนัย   สืบค ำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

           2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรออกข้อสอบ     มีหน้ำที ่  
     1.  ด ำเนินกำรออกข้อสอบรำยวิชำตำมรูปแบบทีโ่รงเรียนก ำหนดสอดคล้องตำมตัวชี้วัด  ผลกำร 

เรียนรู้  จ ำนวนข้อสอบต้องออกให้สอดคล้องกับเวลำที่ใช้ในกำรสอบและต้องมีข้อสอบอัตนัยทุกรำยวิชำ  กำรส่ง
ต้นฉบับข้อสอบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตรวจทำนพร้อมลงช่ือก ำกับทุกหน้ำ    ครูประจ ำวิชำต้องไป
ชี้แจงเน้นย้ ำกำรระบำยกระดำษค ำตอบให้ถูกต้อง โดยเฉพำะเลขประจ ำตัวนักเรียน  กำรระบำยต้องระบำยให้
เต็มวงและจะต้องไม่เขียนล้ ำเข้ำไปในกรอบพ้ืนที่กำรระบำยค ำตอบ 
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     2.  น ำต้นฉบับข้อสอบส่งกับเจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลประเมินผล (ไม่ให้วำงทิ้งไว้โดยไม่มีผู้รับป้องกัน
ข้อสอบรั่วไหล)   โดยส่งระหว่ำงวันที่   19 – 23  กุมภำพันธ์  2561 

     3.  รำยวิชำใดที่สอบนอกตำรำงสอบให้ส่งต้นฉบับข้อสอบท่ีห้องวัดผลและด ำเนินกำรจัดสอบให้
เสร็จสิ้นภำยในวันศุกร์  ที่ 2 มีนำคม 2561 

     4.  รำยวิชำที่ตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง  ให้ครูประจ ำวิชำส่งเฉลยก่อนสอบอย่ำงน้อย 1 วัน   
        5.  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เก็บรักษำข้อสอบและกระดำษค ำตอบอย่ำงน้อย  1  ปี           
ประกอบด้วย 
  2.1  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้     ประธำนกรรมกำร 
  2.2  ครูผู้สอนรำยวิชำทุกรำยวิชำ     กรรมกำร 
  2.3  รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรอัดส ำเนำและบรรจุข้อสอบ  มีหน้ำที ่  
               1.  ประสำนงำนและอัดส ำเนำข้อสอบให้เสร็จสิ้นตำมก ำหนดเวลำ 
               2.  ด ำเนินกำรอัดส ำเนำข้อสอบ วันที่  19 – 28 กุมภำพันธ์  2561  

    3.  ด ำเนินกำรบรรจุข้อสอบให้ครบและถูกต้องตำมจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบที่ห้องวิชำกำร พร้อมมี
ข้อสอบส ำรองไว้ใช้สอบเมื่อมีข้อสอบไม่เพียงพอในกำรสอบ  โดยบรรจุข้อสอบดังนี้  ระดับชั้น ม.1 – ม.3  
ใช้ถุงผ้ำสีส้ม   ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ใช้ถุงผ้ำสีเขียว                                                                   
ประกอบด้วย 

      3.1  นำงกำญจนำ     จันทร์สุคนธ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
      3.2  นำงเจียรนัย  สืบค ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
      3.3  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้     กรรมกำร 
      3.4  ครูผูส้อนทุกรำยวิชำ      กรรมกำร 
      3.5  นำงอิสริยำ   ณ พัทลุง ครูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
      3.6  นำงสำวปรำงค์ทรำย   อุดด้วง  คร ู   กรรมกำร  
      3.7  นำยสมเกียรติ   ถำวร  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
      3.8  นำงอุษำ  กอบกิจ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรกองกลำง (ประจ ำห้องวิชำกำร)  มีหน้ำที่ 
    1. จ่ำยข้อสอบ  กระดำษค ำตอบ  อุปกรณ์กำรสอบแก่กรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรรับข้อสอบประจ ำ 

อำคำร  ภำคเช้ำเวลำ  08.00 น.  และภำคบ่ำยเวลำ  12.30  น. 
       2. รับข้อสอบ  กระดำษค ำตอบ  จำกกรรมกำรกองกลำงประจ ำอำคำร   
       3. จ่ำยกระดำษค ำตอบให้กับครูประจ ำวิชำไปด ำเนินกำรตรวจ    

ประกอบด้วย 
  4.1. นำงเจียรนัย   สืบค ำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 

4.2  นำงอิสริยำ   ณ พัทลุง ครูช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
       4.3  นำงสำวปรำงค์ทรำย อุดด้วง  คร ู    กรรมกำร 
  4.4  นำงสำวศุภิสรำ จันทร์เพ็ง นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  4.5  นำงสำวเบญจรัตน์   ขวัญคง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  4.6  นำงอุษำ  กอบกิจ  ครูช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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   5.  คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ  มีหน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกและ
ด ำเนินกำรตรวจกระดำษค ำตอบในรำยวิชำที่ต้องกำรตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 

        5.1 นำงเจียรนัย   สืบค ำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร    
        5.2 นำงอิสริยำ   ณ พัทลุง ครชู ำนำญกำร  กรรมกำร 
        5.3 นำงสำวปรำงค์ทรำย อุดด้วง  คร ู   กรรมกำร 
 5.4 นำยวีรชัย  วำณิชยสกุล ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

                   5.5 นำงอุษำ  กอบกิจ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรประจ ำอำคำร  มีหน้ำที่ 
               1.  จ่ำยอุปกรณ์กำรสอบตำมห้องสอบต่ำง ๆ  และจ่ำยข้อสอบก่อนสอบวิชำนั้น  ๆ  15  นำที 
               2.  รับข้อสอบ – กระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรก ำกับกำรสอบหลังหมดเวลำในกำรสอบ 
แต่ละรำยวิชำ  พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องให้เรียบร้อย 
               3.  รวบรวม  กระดำษค ำตอบ  พร้อมใบรับ – ส่งข้อสอบ  และบันทึกรำยงำนกำรคุมสอบ 
ส่งกรรมกำรกองกลำงหลังสิ้นสุดกำรสอบในภำคเช้ำภำยในเวลำ  12.30 น. และภำคบ่ำยภำยในเวลำ  16.30 น.  
ของแต่ละวัน (ห้องวัดผลประเมินผล) 
               4. น ำข้อสอบที่สอบแต่รำยวิชำหลังสิ้นสุดกำรสอบออกจำกถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียว แล้วใช้เชือก
ฟำงมัดข้อสอบแต่ละรำยวิชำ  เพ่ือจัดส่งกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำนั้น ๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยของ
แต่ละวัน 
      5. น ำถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียวส่งคืนห้องวัดผลตำมจ ำนวนที่รับในแต่ละวันโดยให้คณะกรรมกำร
ฝ่ำยด ำเนินกำรรับข้อสอบจำกห้องกองกลำง เป็นผู้น ำส่ง 
               6. กรณีพบปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสอบในส่วนที่รับผิดชอบ  ให้ด ำเนินกำรแก้ไขในขั้นต้น   
แล้วแจ้งคณะกรรมกำรกองกลำงทรำบ  เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป    ประกอบด้วย  

       กองกลำงประจ ำห้องพักครูสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบ 
อำคำรชินรำช ชั้น 2  ห้อง 1204 – 1212 
  1.  นำงสุพรรณ์  วงศำโรจน์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำวพนิดำ   ซุ่มพุดซำ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3.  นำยพัชรพล    สำยนวล  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
                 กองกลำงประจ ำห้องพักครูภำษำไทย รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบ  อำคำรชินรำช   
ชั้น  3   ห้อง 1303 – 1313 
  1. นำงกมลสรวง   คนเฉียบ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงสำวภำวณี   ค ำมณี  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำงสำวปิยะวรรณ   ก ำจัก  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
        กองกลำงประจ ำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ม.1 (1401) รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบ 
อำคำรชินรำช  ชั้น  4  ห้อง 1403 -1412 
  1. นำงสุภำพ    อมรประภำ ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวนิศำรัตน์   เจ๊กช ำนำญ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำยจิระเดช  เขำค ำ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  4. นำงสำวเพ็ญพิชญำ จันทร์กระจ่ำง     นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
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        กองกลำงประจ ำห้องพักครูภำษำต่ำงประเทศ รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบอำคำรศรีศำสดำ   
ชั้น  3  ห้อง 3301 – 3307 
                  1. นำงจินดำ    คันธัพ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
        2. นำงสำวจุฑำณัฐ   ตีพัดดี  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำงสำวฤทัยรัตน์   รำชแวง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
                กองกลำงประจ ำห้องพักครูคอมพิวเตอร์ 2  รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบอำคำรศรีศำสดำ   
ชั้น  4  ห้อง 3403 - 3407 
                   1. นำงสำวสำคร     อยู่นุ้ย  ครูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
        2. นำงสำวเกวลิน   ฤทธิ์เม้ำ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำงสำวพวงพลอย   เล็กศิริ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
        กองกลำงประจ ำห้องพักครูคณิตศำสตร์ รับผิดชอบด ำเนินกำรสอบอำคำรศรีศำสดำ   
ชั้น  5  ห้อง 3501 - 3506 
                 1. นำงสำวสุมนรัช   ชมสวนสวรรค ์ ครูผู้ทรงคณุค่ำของแผ่นดิน ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวธัญญำเรศ       เร่ในไพร  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำงสำวพิมพ์ทอง      พัฒนำประพันธ์ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรรับข้อสอบจำกกองกลำง(ห้องวิชำกำร)  มีหน้ำที ่
       1.  รับข้อสอบและอุปกรณ์กำรสอบจำกกองกลำงห้องวิชำกำร  ไปส่งห้องจ่ำย – รับข้อสอบ 
ประจ ำอำคำร ภำคเช้ำเวลำ  08.00 น.  และภำคบ่ำยเวลำ  12.30 น.ของแต่ละวัน 
       2.  น ำข้อสอบแต่ละรำยวิชำหลังสิ้นสุดกำรสอบน ำส่งตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมรำยวิชำนั้น  ๆ  
เมื่อสิ้นสุดกำรสอบในแต่ละวัน 
       3.  น ำถุงข้อสอบสีส้มและสีเขียว ส่งคืนห้องวัดผลตำมจ ำนวนที่รับในแต่ละวัน 
          กองกลำงประจ ำห้องพักครูสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม อำคำรชินรำช  ชั้น 1 
  1. นำยนิคห์  ชัยเลิศ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวพนิดำ   ซุ่มพุดซำ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำยพัชรพล    สำยนวล  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
         กองกลำงประจ ำห้องพักครูภำษำไทย อำคำรชินรำช  ชั้น 2 
  1. นำยวิศรุต  บุญศิริ  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงสำวภำวณี   ค ำมณี  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำงสำวปิยะวรรณ   ก ำจัก  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  4. นำยสันติสุข    เพ็งสว่ำง นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  5. นำงสำวรัฐภรณ ์ ภู่ฤทธิ์  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
         กองกลำงประจ ำห้องห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ม.1 (1413) อำคำรชินรำช  ชั้น 4 
  1. นำยประเมิน  คงปำน  ลูกจ้ำงชั่วครำว  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวนิศำรัตน์   เจ๊กช ำนำญ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3. นำยจิระเดช  เขำค ำ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  4. นำงสำวเพ็ญพิชญำ จันทร์กระจ่ำง     นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
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        กองกลำงประจ ำห้องพักครูภำษำต่ำงประเทศ อำคำรศรีศำสดำชั้น 3 

  1.  นำยคุณกร  สนองวงศ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำวจุฑำณัฐ   ตีพัดดี  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
  3.  นำงสำวฤทัยรัตน์ รำชแวง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
         กองกลำงประจ ำห้องพักครูคอมพิวเตอร์  2 อำคำรศรีศำสดำชั้น 4   
  1.  นำยทศภรณ์  แจ่มเที่ยงตรง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำวพวงพลอย เล็กศิริ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร  
  3.  นำงสำวเกวลิน ฤทธิ์เม้ำ  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
         กองกลำงประจ ำห้องพักครูคณิตศำสตร์  อำคำรศรีศำสดำชั้น 5 
  1.  นำงสำวธัญญำเรศ เร่ในไพร  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ ประธำนกรรมกำร 
  2.  นำงสำวพิมพ์ทอง พัฒนำประพันธ์ นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

3.  นำงสำวศุภิสรำ จันทร์เพ็ง นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 
4.  นำงสำวเบญจรัตน์   ขวัญคง  นิสิตฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรจัดห้องสอบ  มีหน้ำที่ 
      1.  ครูที่ปรึกษำควบคุมดูแลนักเรียนจัดห้องสอบในห้องที่รับผิดชอบ 
      2.  นักเรียนจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี  ในห้องเรียนของตนเองให้ครบตำมจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ  ในเวลำ 
หลังเลิกเรียนของวิชำสุดท้ำย โดย ม.1 –ม.6  จัดโต๊ะ  เก้ำอ้ี  วันศุกร์ที่  2  มีนำคม 2561 
               3.  นักกำรภำรโรงดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยของสถำนที่พร้อมที่จะใช้ด ำเนินกำรและจัดเก็บ 
สถำนที่สอบให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ด ำเนินกำรสอนต่อไปเมื่อสิ้นสุดกำรสอบ   ประกอบด้วย 

8.1  นำงสุดำภรณ์       ศิริสุวรรณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
8.2  ว่ำที่ ร.ต. นิทัศน์    ค ำทำ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
8.3  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น     กรรมกำร 
8.4  นักเรียนทุกคน      กรรมกำร 
8.5  นักกำรภำรโรงทุกคน      กรรมกำร 
8.6  นำงวรรณเพ็ญ   เชื้อสิงห์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 9.  คณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับห้องสอบ  มีหน้ำที่ 
               1. ก ำกับ – ดูแล กำรสอบของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบไม่อนุญำตให้นักเรียนออกจำก
ห้องสอบก่อนหมดเวลำสอบ 10 นำที     
               2. กรณีท่ีนักเรียนขำดสอบ ให้ครูผู้คุมสอบเก็บข้อสอบและกระดำษค ำตอบตำมจ ำนวน 
ผู้ขำดสอบ  แล้วรวบรวมน ำมำส่งที่ห้องวัดผล    

     3. เก็บรวบรวมข้อสอบ กระดำษค ำตอบ  และเย็บรวมกระดำษค ำตอบโดยจัดเรียงตำมเลขที่ 
ให้เรียบร้อยและครบตำมจ ำนวนนักเรียน  ส่วนกระดำษค ำตอบที่ตรวจด้วยเครื่องไม่ต้องเย็บให้ใส่ถุงที่เตรียมให้ 

     4. ส่งข้อสอบและกระดำษค ำตอบหลังจำกหมดเวลำสอบของแต่ละรำยวิชำที่ห้องกองกลำง 
ประจ ำอำคำร 

    5. ก ำกับ – ดูแล นักเรียนในห้องที่ปฏิบัติหน้ำที่ก ำกับห้องสอบ  ท ำควำมสะอำดห้องสอบ 
ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นกำรสอบในแต่ละวัน 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1  

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

6  มีนำคม 2561 8  มีนำคม 2561 
3407 ม. 1.1  เลขที่ 1–33 (33 คน) นำยสงบ  ดุษฎีธัญกุล นำยสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
3501 ม. 1.2  เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงสำวพรสุดำ  สีหะวงษ์ นำงสำวพรสุดำ  สีหะวงษ์ 
3502 ม. 1.2  เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวยุพิน  คงคอน นำงสำวยุพิน  คงคอน 
3503 ม. 1.3  เลขที่ 1–25 (25 คน) นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล 
3504 ม. 1.3 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน นำงสำวนลนัฐรัตน์  เหลืองอ่อน 
3505 ม. 1.4 เลขที่ 1–25 ( 25 คน ) นำงวำสนำ  ประวันนำ นำงวำสนำ  ประวันนำ 
3506 ม. 1.4 เลขที่ 26–49 (24 คน) นำงสมศรี  แซ่เล้ำ นำงธิติมำ  พรำมพิทักษ์ 
3507 ม. 1.5 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำยไพบูลย์  อมรประภำ นำยไพบูลย์  อมรประภำ 
1313 ม. 1.5 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์ 
1403 ม. 1.6 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงผกำกรอง  พินิจ นำงผกำกรอง  พินิจ 
1404 ม. 1.6 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวสุธำพร  มำน้อย นำงสำวสุธำพร  มำน้อย 
1405 ม. 1.7 เลขที่ 1-25  (25 คน ) นำงสำวรัตนำภรณ์  โพธิ์ดง นำงสำวรัตนำภรณ์  โพธิ์ดง 
1406 ม. 1.7 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำยชำติ  ถำวร นำยชำติ  ถำวร 
1407 ม. 1.8 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงประภำพรรณ  พรมสำร นำงประภำพรรณ  พรมสำร 
1408 ม. 1.8 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์ นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์ 
1409 ม. 1.9 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน นำงสำวจำรุวรรณ  ขันธพิน 
1410 ม. 1.9 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงพยอม  คุ้มฉำย นำงพยอม  คุ้มฉำย 
1411 ม.1.10 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์ นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์ 
1412 ม.1.10 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงปำริชำติ  สิทธิ นำงปำริชำติ  สิทธิ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2      

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

6  มีนำคม 2561 8  มีนำคม 2561 
1204 ม. 2.1  เลขที่ 1–34 (34 คน) นำงวิไลลักษณ์  งำนสลุง นำงวิไลลักษณ์  งำนสลุง 
1205 ม. 2.2  เลขที่ 1–24 (24 คน) นำงสุรีย์  ศิริรัตน์ นำงสุรีย์  ศิริรัตน์ 
1206 ม. 2.2  เลขที่ 25-48 (24 คน) นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง 
1207 ม. 2.3  เลขที่ 1–24 (24 คน) นำยธีระยุทธ  อินไชย นำยธีระยุทธ  อินไชย 
1208 ม. 2.3 เลขที่ 25–48 (24 คน) นำยสมนึก  ใยศิลป์ นำยสมนึก  ใยศิลป์ 
1209 ม. 2.4 เลขที่ 1–25 ( 25 คน ) นำงสินีนำฏ  คชนิล นำงสินีนำฏ  คชนิล 
1210 ม. 2.4 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม 
1211 ม. 2.5 เลขที่ 1–25 ( 25 คน ) นำงสำวธรรมรัตน์  รำชรองเมือง นำงสำวธรรมรัตน์  รำชรองเมือง 

1212 ม. 2.5 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวปรำรถนำ หอมลำ นำงสำวปรำรถนำ หอมลำ 
1303 ม. 2.6 เลขที่ 1–25 ( 25 คน ) นำงนงครำญ  เอ่ียมบำง นำงนงครำญ  เอ่ียมบำง 
1304 ม. 2.6 เลขที่ 26–50 (25 คน) นำงสำวมำณิตำ พรรณนำ นำงสำวมำณิตำ พรรณนำ 
1305 ม. 2.7 เลขที่ 1-22 ( 22 คน ) นำงสำวกัลยำ พึ่งพำณิชย์กุล นำงสำวกลัยำ พึ่งพำณิชย์กุล 
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ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

6  มีนำคม 2561 8  มีนำคม 2561 
1306 ม. 2.7 เลขที่ 23–44 (22 คน) นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ 
1307 ม. 2.8 เลขที่ 1–24 (24 คน) นำยณรงค์  จันทุดม นำยณรงค์  จันทุดม 
1308 ม. 2.8 เลขที่ 25–47 (23 คน) นำงสำวภัทรินทร์  สังข์ทอง นำงสำวภัทรินทร์  สังข์ทอง 
1309 ม. 2.9 เลขที่ 1–21 (21 คน) นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม 
1310 ม. 2.9 เลขที่ 22–42 (21 คน) นำงพนัชกร  มีศำสตร์ นำงพนัชกร  มีศำสตร์ 
1311 ม. 2.10 เลขที่ 1–22 (22 คน) นำงสำวมณี  แซ่ท่อ นำงสำวมณี  แซ่ท่อ 
1312 ม. 2.10 เลขที่ 23–44(22 คน) นำงสำวบุษกร  พรหมศรี นำงสำวบุษกร  พรหมศรี 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

7  มีนำคม  2561 9  มีนำคม 2561 
3301 ม. 3.1 เลขที่ 1–34 (34 คน) นำยธีรพงษ์  นวลด่อน นำยธีรพงษ์  นวลด่อน 
3302 ม. 3.2 เลขที่ 1–24 (24 คน) นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่ นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่ 
3303 ม. 3.2 เลขที่ 25-48 (24 คน) นำยวรวิทย์  ไชยม่ิง นำยวรวิทย์  ไชยม่ิง 
3304 ม. 3.3 เลขที่ 1–24 (24 คน) นำยอัคคเดช  เผือกทอง นำยอัคคเดช  เผือกทอง 
3305 ม. 3.3 เลขที่ 25-48 (24 คน) นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม 
3306 ม. 3.4 เลขที่ 1–23 (23 คน) นำงรัชนี  พรมชู นำงรัชนี  พรมชู 
3403 ม. 3.4 เลขที่ 24-45 (22 คน) นำยธนิต  จิตตรงซ่วน นำยธนิต  จิตตรงซ่วน 
3404 ม. 3.5 เลขที่ 1–24 (24 คน) นำยธรำธร  สุขะอำคม นำยธรำธร  สุขะอำคม 
3405 ม. 3.5 เลขที่ 25–48 (24คน) นำงสวำท  สิริพัฒนำ นำงสวำท  สิริพัฒนำ 
3406 ม. 3.6 เลขที่ 1–25 (25 คน) นำงทวีสุข  บัวทอง นำงทวีสุข  บัวทอง 
1204 ม. 3.6 เลขที่ 26-49 (24คน) นำงสำวแววมยุรำ  จันทร์ส่ง นำงสำวแววมยุรำ  จันทร์ส่ง 
1205 ม. 3.7 เลขที่ 1–23 (23 คน) นำงพนิตนำฏ  รัตนพนิต นำงพนิตนำฏ  รัตนพนิต 
1206 ม. 3.7 เลขที่ 24–45 (22 คน) นำยชวัติพล  แดงเรือ นำยชวัติพล  แดงเรือ 
1207 ม. 3.8 เลขที่ 1–22 (22 คน) นำงนุศรำ  จันทร์สละ นำงนุศรำ  จันทร์สละ 
1208 ม. 3.8 เลขที่ 23-43 (21 คน) นำงสมจิต  ทองเมือง นำงสมจิต  ทองเมือง 
1209 ม. 3.9 เลขที่ 1–23 (23 คน) นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์ นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์ 
1210 ม. 3.9 เลขที่ 24-45 (22 คน) นำงชลธิชำ  วรภ ู นำงชลธิชำ  วรภ ู
1211 ม. 3.10 เลขที่ 1–36 (36 คน) นำยพิทักษ์  โพธิ์ทอง นำยพิทักษ์  โพธิ์ทอง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

5  มีนำคม  2561 7  มีนำคม  2561  9  มีนำคม  2561 
1403 ม. 4.1 เลขท่ี 1–30 (30 คน) นำงวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย ์ นำงวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย ์ นำงวรรธนี  ศิริโชตไิพบูลย ์

1404 ม. 4.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นำงดำรำรตัน์  มะอ ิ นำงดำรำรตัน์  มะอ ิ นำงดำรำรตัน์  มะอ ิ

1405 ม. 4.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นำงจุฑำมำศ  เกื้อกูลวงศ ์ นำงจุฑำมำศ  เกื้อกูลวงศ ์ นำงจุฑำมำศ  เกื้อกูลวงศ ์
1406 ม. 4.3 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นำงกำญจนำ  จันทร์สุคนธ ์ นำงกำญจนำ  จันทร์สุคนธ ์ นำงกำญจนำ  จันทร์สุคนธ ์
1407 ม. 4.3 เลขท่ี 26-50 (25 คน) นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ 

1408 ม. 4.4 เลขท่ี 1–23 (23 คน) นำงดวงเดือน  เร่งเจรญิ นำงดวงเดือน  เร่งเจรญิ นำงดวงเดือน  เร่งเจรญิ 

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

1410 ม. 4.5 เลขท่ี 1–34 (34 คน) นำงชลปรียำ  สวนทว ี นำงชลปรียำ  สวนทว ี นำงชลปรียำ  สวนทว ี

1411 ม. 4.6 เลขท่ี 1–26 (26 คน) นำงรุ่งรวี  อภิชำตธ ำรง นำงรุ่งรวี  อภิชำตธ ำรง นำงรุ่งรวี  อภิชำตธ ำรง 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5       

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

5  มีนำคม  2561 7  มีนำคม  2561  9  มีนำคม  2561 
1303 ม. 5.1 เลขท่ี 1–28 (28 คน) นำงอโณฌำ  บุญโสภำ นำงอโณฌำ  บุญโสภำ นำงอโณฌำ  บุญโสภำ 
1304 ม. 5.2 เลขท่ี 1–24 (24คน) นำยสมนึก  เกิดเนตร นำยสมนึก  เกิดเนตร นำยสมนึก  เกิดเนตร 

1305 ม. 5.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) ว่ำที่ ร.ต. นิทัศน์  ค ำทำ ว่ำที่ ร.ต. นิทัศน์  ค ำทำ ว่ำที่ ร.ต. นิทัศน์  ค ำทำ 

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

1307 ม. 5.3 เลขท่ี 24-46 (23 คน) นำงสำวอัฐอรว ี อ่ ำบำงกระทุ่ม นำงสำวอัฐอรว ี อ่ ำบำงกระทุ่ม นำงสำวอัฐอรว ี อ่ ำบำงกระทุ่ม 

1308 ม. 5.4 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม 

1309 ม. 5.4 เลขท่ี 22-42 (21 คน) นำยสันติพร  ภู่พงษ์ นำยสันติพร  ภู่พงษ์ นำยสันติพร  ภู่พงษ์ 

1310 ม. 5.5 เลขท่ี 1–20 (20 คน) นำยสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน ์ นำยสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน ์ นำยสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน ์
1311 ม. 5.5 เลขท่ี 21–40 (20คน) นำงณัชภัทร  วงศ์จีน นำงณัชภัทร  วงศ์จีน นำงณัชภัทร  วงศ์จีน 

1312 ม. 5.6 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นำยคนอง  ทองเมือง นำยคนอง  ทองเมือง นำยคนอง  ทองเมือง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   

ห้องที่ 
ใช้สอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

5  มีนำคม  2561 6  มีนำคม  2561 8  มีนำคม  2561 
3301 ม. 6.1 เลขท่ี 1–29 (29 คน) น.ส.สภุัคฉวี  เอี่ยมส ำอำงค ์ น.ส.สภุัคฉวี  เอี่ยมส ำอำงค ์ น.ส.สภุัคฉวี  เอี่ยมส ำอำงค ์
3302 ม. 6.2 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นำงสุรีรตัน์  ขำวเอี่ยม นำงสุรีรตัน์  ขำวเอี่ยม นำงสุรีรตัน์  ขำวเอี่ยม 
3303 ม. 6.2 เลขท่ี 23-43 (21 คน) น.ส.ภณัฑลิำ  แย้มพยุง น.ส.ภณัฑลิำ  แย้มพยุง น.ส.ภณัฑลิำ  แย้มพยุง 

3304 ม. 6.3 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย ์ นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย ์ นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย ์

3305 ม. 6.3 เลขท่ี 22-41 (20 คน) นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ นำงสมพร  ศรีพูล นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ 
3306 ม. 6.4 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นำงจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ นำงจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ นำงจิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ์ 

3403 ม. 6.4 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นำงนงนุช  วิริยำนุกูล นำงนงนุช  วิริยำนุกูล นำงนงนุช  วิริยำนุกูล 
3404 ม. 6.5 เลขท่ี 1–19 (19 คน) นำยอดิเทพ  กรีแสง นำยอดิเทพ  กรีแสง นำยอดิเทพ  กรีแสง 

3405 ม. 6.5 เลขท่ี 20–37 (18คน) นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ 

3406 ม. 6.6 เลขท่ี 1–35 (35 คน) นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ 

 
กรรมกำรก ำกับห้องสอบส ำรอง  มีหน้ำที่  ปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรฝ่ำยก ำกับห้องสอบที่ไม่สำมำรถ   
                                                    ปฏิบัติหน้ำที่ได้  ประกอบด้วย 

ล ำดับที่ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  (  ส ำรอง  ) 

5  มีนำคม  2561 6  มีนำคม  2561 7  มีนำคม  2561 
1 นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ นำงธิติมำ  พรำมพิทักษ์ นำงสมพร  ศรีพูล 
2 นำงสมศรี  แซ่เล้ำ นำงดวงพร  เพ็ชรบัว นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ 
3 นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ นำงอ ำพร  สินมำ นำงสำวเบญจรัตน์  ขวัญคง 

4 นำงสำวเบญจรัตน์  ขวัญคง นำงสำวรัฐภรณ์  ภู่ฤทธิ ์ นำงสำวศุภสิรำ  จันทร์เพ็ง 

5 นำงสำวศุภสิรำ  จันทร์เพ็ง นำยสันติสุข  เพ็งสว่ำง  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ 
วันที่/กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  (  ส ำรอง  ) 

8  มีนำคม  2561 9  มีนำคม  2561 
1 นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ นำงอ ำพร  สินมำ 
2 นำงดวงพร  เพ็ชรบัว นำงสมศรี  แซ่เล้ำ 
3 นำงธิติมำ  พรำมพิทักษ์ นำงดวงพร  เพ็ชรบัว 
4 นำงสำวรัฐภรณ์  ภู่ฤทธิ ์ นำงสำวรัฐภรณ์  ภู่ฤทธิ ์
5 นำยสันติสุข  เพ็งสว่ำง นำยสันติสุข  เพ็งสว่ำง 
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10.  กรรมกำรประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่    
              1. ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรสอบให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
                2. ประกำศ ก ำกับเวลำกำรด ำเนินกำรสอบตำมตำรำงสอบที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

         นำงภำรณี   เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ครเูชี่ยวชำญ กรรมกำร 

           ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกำรด ำเนินงำนด้วยดี 
    

   สั่ง  ณ  วันที่   19  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
        
 

 (นำงสำวอรุณศรี  เงินเสือ)  
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
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ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที ่2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 1 

 
หมำยเหตุ     
 1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี    
    สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 
 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด    
 
 

 
 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนวน
(นำที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 1.4 -  1.10 
วิชำที่สอบ 

วันอังคำร   
ที่  6  มีนำคม  

2561 

08.30 – 09.30 60 วิทยำศำสตร์2 (ว21102) วิทยำศำสตร์2 (ว21102) 
09.35 – 10.35 60 ภำษำไทย2 (ท21102) ภำษำไทย2 (ท21102) 
10.40 – 11.40 60 สุขศึกษำ2 (พ21103) สุขศึกษำ2 (พ21103) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 พระพุทธศำสนำ2 (ส21106) พระพุทธศำสนำ2 (ส21106) 
14.05 – 15.05 60 ทัศนศิลป์2 (ศ21103) ทัศนศิลป์2 (ศ21103) 
15.10 – 16.10 60 พหุนำม  (ค20202) - 

วันพฤหัสบดี  
ที ่8 มีนำคม  

2561 

08.30 – 10.00 90 คณิตศำสตร์2 (ค21102) คณิตศำสตร์2 (ค21102) 
10.05 – 11.05 60 ประวัติศำสตร์ 2 (ส21105) ประวัติศำสตร์ 2 (ส21105) 
11.10 – 12.10 60 ภำษำอังกฤษ2 (อ21102) ภำษำอังกฤษ2 (อ21102) 
12.10 – 13.00 50 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 สังคมศึกษำ2 (ส21104) สังคมศึกษำ2 (ส21104) 
14.05 – 15.05 60 ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ21104) ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ21104) 

15.10 – 16.10 60 ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (ค20202) - 
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ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 2 

 
หมำยเหตุ     
 1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี    
    สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 
 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด    
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนวน
(นำที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 2.4 -  2.10 
วิชำที่สอบ 

วันอังคำร   
ที่  6 มีนำคม  

2561 

08.30 – 09.30 60 วิทยำศำสตร์4 (ว22102) วิทยำศำสตร์4 (ว22102) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษำ4 (ส22104) สังคมศึกษำ4 (ส22104) 
10.40 – 11.40 60 พระพุทธศำสนำ (ส22106) พระพุทธศำสนำ (ส22106) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 ภำษำอังกฤษ4 (อ22102) ภำษำอังกฤษ4 (อ22102) 

14.05 – 15.05 60 
กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 

(I20102) 
กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 

(I20102) 
15.10 – 16.10 60 ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ22104) ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ22104) 

วันพฤหัสบดี 
ที ่8 มีนำคม  

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศำสตร์4 (ค22102) คณิตศำสตร์4 (ค22102) 
09.35 – 10.35 60 สุขศึกษำ4 (พ22103) สุขศึกษำ4 (พ22103) 
10.40 – 11.40 60 ภำษำไทย4 (ท22102) ภำษำไทย4 (ท22102) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 ประวัติศำสตร์ 4 (ส22105) ประวัติศำสตร์ 4 (ส22105) 

14.05 – 15.05 60 ทัศนศิลป์4 (ศ22103) ทัศนศิลป์4 (ศ22103) 

15.10 – 16.10 60 คณิตศำสตร์เพ่ิมเติม  (ค20204) นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ (ศ20212) 
(ห้อง 7) 
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ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 3 

 
หมำยเหตุ     
 1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี    
    สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 
 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด  
 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนวน
(นำที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชำที่สอบ 

วันพุธ  
ที ่7 มีนำคม  

2561 

08.30 – 09.30 60 วิทยำศำสตร์6 (ว23102) วิทยำศำสตร์6 (ว23102) 
09.35 – 10.35 60 พระพุทธศำสนำ6 (ส23106) พระพุทธศำสนำ6 (ส23106) 
10.40 – 11.40 60 ภำษำไทย6 (ท23102) ภำษำไทย6 (ท23102) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 สุขศึกษำ6 (พ23103) สุขศึกษำ6 (พ23103)  
14.05 – 15.05 60 - กำรพูด (ท20204) ห้อง 4 - 5 
14.05 – 15.35 90 เศษส่วนของพหุนำม (ค20206) - 

วันศุกร์ 
ที ่ 9  มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศำสตร์6 (ค23102) คณิตศำสตร์6 (ค23102) 
09.35 – 10.35 60 ภำษำอังกฤษ6 (อ23102) ภำษำอังกฤษ6 (อ23102)  
10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษำ 6 (ส23104) สังคมศึกษำ 6 (ส23104) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 ประวัติศำสตร์ 6 (ส23105) ประวัติศำสตร์ 6 (ส23105) 
14.05 – 15.05 60 ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ23104) ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ23104) 

15.10 – 16.10 60 - กฎหมำยน่ำรู้ (ส20206) 
(ห้อง 4-5) 
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ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

 
หมำยเหตุ    1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี 
        สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 

 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด    

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนว

น
(นำที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 4.4 -  4.6 
วิชำที่สอบ 

วันจันทร์ 
ที ่5  มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภำษำอังกฤษอำ่น – เขียน2 (อ30205) ภำษำอังกฤษอ่ำน – เขียน2 (อ30205 ห้อง 4 -5) 
ตรรกศำสตร์เบื้องต้น  (ค30202 ห้อง 6) 

09.35 – 10.35 60 ธรรมศึกษำ (ส30212) ธรรมศึกษำ (ส30212) 
10.40 – 11.40 60 ภำษำจีน 2 (จ30208) ภำษำจีน 2 (จ30208) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ31102) ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ31102) 
14.05 – 15.35 90 เรขำคณิตวิเครำะห์ (ค30203) - 

วันพุธ 
ที ่ 7  มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภำษำอังกฤษ2 (อ31102) ภำษำอังกฤษ2 (อ31102) 
09.35 – 10.35 60 ประวัติศำสตร์2 (ส31104) ประวัติศำสตร์2 (ส31104) 
10.40 – 11.40 60 ภำษำไทย2 (ท31102) ภำษำไทย2 (ท31102) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 - กำรเขียน (ท30204) 
13.00 – 14.30 90 ฟิสิกส์ 1  (ว30201) - 

วันศุกร์ 
ที ่ 9   มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 คณิตศำสตร์2 (ค31102) คณิตศำสตร์2 (ค31102) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษำ2 (ส31103) สังคมศึกษำ2 (ส31103) 
10.40 – 11.40 60 - ภำษำอังกฤษฟัง – พูด (อ30204) 
10.40 – 12.10 90 เคมี  (ว30221) - 
12.10 – 13.00 50 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 - วิทยำศำสตร์2(ฟิสิกส์) (ว30102) 
13.00 – 14.30 90 ชีววิทยำ1 (ว30241) - 
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ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 5 

 
หมำยเหตุ     
 1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี    
    สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 
 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด    

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนวน
(นำที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 5.4 -  5.6 
วิชำที่สอบ 

วันจันทร์   
ที่  5  มีนำคม  

2561 

08.30 – 10.00 90 คณิตศำสตร์4 (ค32102) คณิตศำสตร์4 (ค32102) 
10.05 – 11.05 60 ภำษำจีน4 (จ30210) ภำษำจีน4 (จ30210) 
11.10 – 12.10 60 ประวัติศำสตร์4 (ส32104) ประวัติศำสตร์4 (ส32104) 
12.10 – 13.00 50 พักกลำงวัน 

13.00 – 14.30 90 จ ำนวนเชิงซ้อน (ค30206) สถิติ (ค30207) ห้อง 4-5 

วันพุธ 
ที ่7  มีนำคม  

2561 

08.30 – 09.30 60 สังคมศึกษำ4 (ส32103) สังคมศึกษำ4 (ส32103) 

09.35 – 10.35  60 ภำษำอังกฤษ4 (อ32102) ภำษำอังกฤษ4 (อ32102) 

10.40 – 11.40 60 ธรรมศึกษำ  (ส30214) ธรรมศึกษำ  (ส30214) 

11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 

13.00 – 14.00 60 - วิทยำศำสตร์ (เคมี) (ว30104) 

13.00 – 14.30 90 ฟิสิกส์3 (ว30203) - 

วันศุกร์ 
ที่ 9 มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 เคมี 3 (ว30223) กำรงำนอำชีพฯ (ง32101) 
09.35 – 10.35  60 ภำษำไทย4 (ท32102) ภำษำไทย4 (ท32102) 
10.40 – 11.40 60 ชีววิทยำ3 (ว30243) กำรปกครองท้องถิ่นไทย (ส30204) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 

13.00 – 14.00 60 ภำษำอังกฤษอ่ำน – เขียน  (อ
30211) 

ภำษำอังกฤษอ่ำน – เขียน  (อ
30211) 

ห้อง 4 - 5 



 - 16 - 

ตำรำงสอบปลำยภำคเรียนที่ 2/2560 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษำปีที่ 6 

หมำยเหตุ    1. ก่อนเข้ำห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แล้ววำงไว้ใต้โต๊ะ ถ้ำมี 
        สัญญำณดังขึ้นถือว่ำทุจริตในกำรสอบ ให้ยุติกำรสอบในรำยวิชำนั้นทันที 

 2. อนุญำตให้นักเรียนออกจำกห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นำที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สำมำรถเข้ำสอบตำมตำรำงสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน ำใบรับรองแพทย์มำติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด ำเนินสอบให้กับนักเรียนในภำยหลัง 

  4.  อุปกรณ์กำรท ำข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด ำ 2B หรือมำกกว่ำ  2B  ส ำหรับระบำยค ำตอบ   
       ยำงลบดินสอ  ปำกกำ  น้ ำยำลบค ำผิด   

วัน  เดือน  ปี เวลำ 
จ ำนวน
(นำที) 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชำที่สอบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชำที่สอบ 

วันจันทร์  
ที ่5 มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30 60 ภำษำไทย6 (ท33102) ภำษำไทย6 (ท33102) 
09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษำ6 (ส33102) สังคมศึกษำ6 (ส33102) 
10.40 – 11.40 60 สุขศึกษำพลศึกษำ6 (พ33102) สุขศึกษำพลศึกษำ6 (พ33102) 
11.40 – 13.00 80 พักกลำงวัน 
13.00 – 14.00 60 - วิทยำศำสตร์(กำยภำพ) (ว30262) 
13.00 – 14.30 90 ฟิสิกส์5 (ว30205) - 

วันอังคำร  
ที ่ 6 มีนำคม 

2561 

08.30 – 09.30  60 ธรรมศึกษำ (ส30216) ธรรมศึกษำ (ส30216) 

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

10.40 – 11.40 60 - วิทยำศำสตร์6(ชีววิทยำ) (ว30106)  
ห้อง 4-5 

10.40 – 12.10 90 เคมี 5 (ว30225) - 

12.10 – 13.00 50 พักกลำงวัน 

13.00 – 14.30 90 ชีววิทยำ 5 (ว30245) - 

วันพฤหัสบดี 
ที ่ 8 มีนำคม 

2561 

08.30 – 10.00 90 คณิตศำสตร์6 (ค33102) คณิตศำสตร์6 (ค33102) 
10.05 – 11.05 60 ภำษำอังกฤษ6 (อ33102) ภำษำอังกฤษ6 (อ33102) 

11.10 – 12.10  60 ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ33102) ดนตรี – นำฏศิลป์ (ศ33102) 
12.10 – 13.00 50 พักกลำงวัน 

13.00 – 14.00 60 
ภำษำอังกฤษอ่ำน – เขียน6 

 (อ30217) 
ภำษำอังกฤษอ่ำน – เขียน6 (อ

30217) 
 ( ม.6.4 – 6.5 ) 

14.00 – 15.00 60 
- เสริมทักษะภำษำไทย (ท30210) 

( ม.6.4 – 6.5 ) 
14.00 – 15.30 90 แคลคูลัสเบื้องต้น (ค30209) 

- 


