
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยำคม 
ที่       ๖๒/ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้ก าหนดให้มีการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓       
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามก าหนดดังนี้ 
 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๕  สอบวันที่ ๒๘ สิงหาคม และ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๔, ๖  สอบวันที่ ๓๑ สิงหาคม และ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับ มาตรา ๒๗  แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
๑.   คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 

 ๑.๑   นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์            ประธานกรรมการ 
๑.๒   นางชิดชนก  สุภารัตน์  รองประธานกรรมการ 
๑.๓   นายทองสา  ทวีโชต ิ   กรรมการ 
๑.๔   นายปวริศร ์  โตน้ า   กรรมการ 
๑.๕   นายคมสันติ์  ดางาม             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  
   ๑. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
   ๒. อ านวยการ ควบคุมดูแล ติดตาม ให้การวัดผลประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและที่     
       สถานศึกษาก าหนด 

๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ  ประกอบด้วย 
๒.๑  นายคมสันติ์   ดางาม   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  กรรมการ 
๒.๓  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์  กรรมการ 
๒.๔  นางสาวทิพามณี      หาผล   กรรมการ 
๒.๕  นางสาวนิธินันท ์ สมเผือก   กรรมการ 
๒.๖  นายชัชวาล             เทียมใหม่  กรรมการ 
๒.๗  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
๒.๘  นางสาวรุ่งฤดี         หลวงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๙  นางสาวจันจิรา         ทรัพย์อนันต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
   ๑. ด าเนินการวางแผน ก าหนดวันสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
   ๒. จัดท าตารางสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น และก าหนดคณะกรรมการก ากับห้องสอบ     
   ๓. ควบคุมดูแล และติดตามการส่งต้นฉบับข้อสอบ และการเย็บข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการสอบ 
   ๔. ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลของสถานศึกษา และรายงาน   
      ปัญหาการส่งข้อสอบและการด าเนินการสอบต่อคณะกรรมการอ านวยการทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา     
                        /๓. คณะกรรมการกลาง... 



  -๒- 
๓.   คณะกรรมกำรกลำง  ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีหน้ำที ่  
            ๑. อ านวยความสะดวกในการรับ-ส่งข้อสอบ 
            ๒. เตรียมอุปกรณ์การสอบ มอบให้คณะกรรมการก ากับห้องสอบในแต่ละห้อง    
            ๓. ตรวจนับกระดาษค าตอบและข้อสอบที่กรรมการก ากับห้องสอบน าส่งให้ครบถ้วน 
            ๔. รวบรวมข้อสอบคืนกลุ่มสาระฯต่างๆ  
   ๕. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก ากับห้องสอบ โดยให้ลงลายมือชื่อและแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ขาด  
                สอบแต่ละวัน แล้วรวบรวมส่งงานวัดผลเมื่อการสอบเสร็จสิ้น 
            ๖. คอยดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนระหว่างการสอบและประสานกับคณะกรรมการอ านวยการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๔.  คณะกรรมการ... 

ที ่ ชื่อ-สกุล ๒๘ ส.ค. 
 

๓๑ ส.ค. 
 

๑ ก.ย. ๒ ก.ย. 

๑.  นายคมสันติ์    ดางาม ประธานกรรมการ 

๒.  ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา     
๓.  นางกฤชสร          บุญธรรมเจริญ     
๔.  นางสาวยุวภา       ชื่นละออ     
๕.  นางสาวสุทธิดา     รักษาพล     
๖.  นางสาวพนิดา       ภูมิเพ็ง     
๗.  นางสาวสิริยากร    แสวงบุญ     
๘.  นางสาวอารียา  เจริญนิตย์     
๙.  นางสาวธัญลักษณ์  คะวะดี     
๑๐.  นางสาวจินตนารี  ศรีสุข     
๑๑.  นายนครินทร์  อินตา     
๑๒.  นายไตรภพ  อินต๊ะวิน       
๑๓.  นายปติพันธ์  เดชทวี     
๑๔.  นางสาวรติกร  พันส าโรง     
๑๕.  นางสาวทิพามณี   หาผล     
๑๖.  นางสาววิภาดา    เจือจันทร์     
๑๗.  นายชัชวาล         เทียมใหม่     
๑๘.  นางสาวรุ่งฤดี      หลวงเจริญ กรรมการและเลขานุการ 

๑๙.  นางสาวจันจิรา  ทรัพย์อนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  -๓- 
๔.  คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 

/ห้องสอบที่... 
 

ห้อง
สอบท่ี 

๒๘ ส.ค. , ๑ ก.ย.  ๒๕๖๓ นักเรียนที่     
เข้ำสอบ 

๓๑ ส.ค. , ๒ ก.ย.  ๒๕๖๓ นักเรียนที่    
  เข้ำสอบ 

๑ 
๑๔๐๔ 

นางจันทร์ฉาย  โภคมูลผล 
นางสาวขวัญสุดา  กองช้าง 

ม.๑/๑(๑-๓๓) นางสาววิภาพร  ธรรมสา 
นางสาวพัชรินทร์  บุญสาง 

ม.๓/๑(๑-๓๓) 

๒ 
๑๔๐๕ 

นางสาววิภาดา  เจือจันทร์ 
นายจิรวัฒน์   ครองยุติ 

ม.๑/๒(๑-๓๒) นายสุรโชค  สังฆธรรม 
MS.Jeza Tulod 

ม.๓/๒(๑-๓๐) 

๓ 
๑๔๐๖ 

นายสุจริต  พุ่มไม้ 
นายนครินทร์  อินตา 

ม.๑/๓(๑-๓๐) นางจิรนันท์  คันธสาร 
MS.Breanna Jean A. Agsaoay 

ม.๓/๒(๓๑-๓๔) 
ม.๓/๓(๑-๒๖) 

๔ 
๑๔๐๗ 

นางสาวปิยนุช  เหล่าชาต ิ
นางสาวสุภาวดี  มุ้ยจีน 

ม.๑/๓(๓๑-๓๕) 
ม.๑/๔(๑-๒๕) 

นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ 
นายไตรรงค์  ลิยะรัตน์ 

ม.๓/๓(๒๗-๓๕) 
ม.๓/๔(๑-๒๑) 

๕ 
๑๔๐๘ 

นายพิพากษา  สุทธินา 
นายนิธิ  ทองเปี่ยม 

ม.๑/๔(๒๖-๓๔) 
ม.๑/๕(๑-๒๑) 

นางสาวญาติมา  โกไสยสุวรรณ 
นางสาวเสาวนิตย์  มงคลสกุณี 

ม.๓/๔(๒๒-๓๗) 
ม.๓/๕(๑-๑๔) 

๖ 
๑๔๐๙ 

นางสาววิรัด  ช่อดาว ม.๑/๕(๒๒-๓๓) นางสาวสิราวรรณ  เสี่ยงบุญ ม.๓/๕(๑๕-๓๕) 
นายไตรภพ  อินต๊ะวิน ม.๑/๖(๑-๑๘) นางเอ้ือมพร  เบ็ญนา ม.๓/๖(๑-๙) 

๗ 
๑๔๑๐ 

นายชัชวาลย ์เทียมใหม่ 
นางอารีรัตน์  จ าปาจีน 

ม.๑/๖(๑๙-๓๓) 
ม.๒/๑(๑-๑๕) 

นางสาวรมิดา  บุญทา 
นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล 

ม.๓/๖(๑๐-๓๖) 
ม.๓/๗(๑-๓) 

๘ 
๑๓๐๔ 

นางสาวหิรัญญา  ช่วยหะ ม.๒/๑(๑๖-๔๐) นายสิทธา  เสาร์แดน ม.๓/๗(๔-๓๕) 
นางขนิษฐา  ทิพย์มงคล ม.๒/๒(๑-๕) Mrs.Richel C. Hilario  

๙ 
๑๓๐๕ 

นางสาววิมลมาศ  สังฆวัน ม.๒/๒(๖-๓๕) นางสุชัญญา  ดุษฎีอ าไพ ม.๔/๑(๑-๒๖) 
Mr.Francis G. Delos Reyes  นายเกียรติศักดิ์  จันทร์อุป ม.๔/๒(๑-๔) 

๑๐ 
๑๓๐๖ 

นางสาวทิพามณี  หาผล ม.๒/๒(๓๖-๔๑) นางนิรมิต  วงค์ภาดี ม.๔/๒(๕-๓๔) 
นายปติพันธ์  เดชทวี ม.๒/๓(๑-๒๔) นายพงศธร  พงษ์อุดทา  

๑๑ 
๑๓๐๗ 

นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ ม.๒/๓(๒๕-๔๓) นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี ม.๔/๒(๓๕-๔๔) 
นางสาวประนอม  แฟงวัด ม.๒/๔(๑-๑๑) นายวสันต์  ศรีเมือง ม.๔/๓(๑-๒๐) 

๑๒ นางสาววรรณณิศา  นนทศักดิ์ ม.๒/๔(๑๒-๔๑) นางสาวธีรารัตน์  ตันเจริญ ม.๔/๓(๒๑-๓๑) 
๑๓๐๘ MR.Arnel Fernandez  นางอรทัย  มาลยานนท์ ม.๔/๔(๑-๑๙) 

๑๓ นางสาวอุษณา  ข าดี ม.๒/๕(๑-๓๐) นางสาวอนัญญา  อัตนัย ม.๔/๔(๒๐-๓๑) 
๑๓๐๙ นางสาวธัญลักษณ์  คะวะดี  นางสาวสุชญา  สุภาพันธ ์ ม.๔/๕(๑-๑๕) 

๑๔ นายสุพล  จันทรี ม.๒/๕(๓๑-๔๑) นายสมควร  พ่อวงษ์ ม.๖/๑(๑-๒๖) 
๑๒๐๔ นายอภินันท์  พลเยี่ยม ม.๒/๖(๑-๑๙) นางสาวชญานิศ  เตียงตั้ง ม.๖/๒(๑-๔) 

๑๕ นางสุกัลยา  ค านวนวัย ม.๒/๖(๒๐-๔๐) นางพัชรินทร์  ไม้เกษ ม.๖/๒(๕-๒๘) 
๑๒๐๕ นางสาวรติกร  พันส าโรง ม.๕/๑(๑-๙) นางสาวอารียา  เจริญนิตย์ ม.๖/๓(๑-๖) 



  -๔- 

 
  มีหน้ำที ่  

 ๑.  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ๒.  ควบคุมดูแลการสอบของนักเรียนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้า   
               สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเคร่งครัด 
 ๓.  ระมัดระวังไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริต กรรมการก ากับห้องสอบจะต้องบันทึกการกระท า   
               ทุจริตของนักเรียน ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานการทุจริต แล้วน าส่งรองผู้อ านวยการ 
               กลุ่มการบริหารงานวิชาการ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
 ๔.  การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบทุกชนิด ให้กรรมการก ากับห้องสอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับ-ส่ง 
               ข้อสอบและกระดาษค าตอบจากกรรมการกลาง ก่อนสอบและหลังสอบในแต่ละรายวิชา 
 ๕.  ให้นักเรียนลงมือท าข้อสอบตามก าหนดเวลา และหยุดท าข้อสอบเมื่อหมดเวลา 
 ๖.  ลงลายมือชื่อปฏิบัติงานและแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ขาดสอบแต่ละวัน ที่กรรมการกลาง 
 ๗.  ควบคุมดูแลนักเรียนให้ท าความสะอาดห้องสอบ หลังการสอบวิชาสุดท้ายในแต่ละวัน 
 ๘.  กรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่ก าหนดได้ ให้ท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลและส่งล่วงหน้า  
               ที่รองผู้อ านวยการกลุ่มการบริหารงานวิชาการ 
๕.  คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยระหว่ำงด ำเนินกำรสอบ  ประกอบด้วย 

๕.๑  นายคมสันติ์               ดางาม      ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป 
๕.๒  นางชิดชนก  สุภารัตน์           ดูแลความเรียบร้อยอาคาร  ชั้น ๒ 
๕.๓  นายทองสา  ทวีโชต ิ       ดูแลความเรียบร้อยอาคาร  ชั้น ๓ 
๕.๔  นายปวริศร ์  โตน้ า   ดูแลความเรียบร้อยอาคาร  ชั้น ๔ 

มีหน้ำที่    
          ๑.   ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การท าความสะอาดและการจัดห้องสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนผู้เข้าสอบ 
          ๒.   ดูแลความเรียบร้อยขณะท าการสอบ  ประจ าอาคารสอบท่ีก าหนด 
          ๓.   ให้ค าปรึกษาและแนวทางแก้ปัญหาต่อครูผู้ก ากับการสอบในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการสอบ 
๖.  ฝ่ำยปฐมพยำบำล  ประกอบด้วย 
     ๖.๑   นางสุชัญญา       ดุษฎีอ าไพ   ประธานกรรมการ 
     ๖.๒   นางสาวปิยนชุ  เหล่าชาติ   กรรมการ 
     ๖.๓   นางสาวขวัญสุดา  กองช้าง                            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
         ๑.  จัดเตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
          ๒.  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ   
 
                                                                                                         /๗ คณะกรรมการจัดห้องสอบ... 

ห้อง
สอบท่ี 

๒๘ ส.ค. , ๑ ก.ย.  ๒๕๖๓ นักเรียนที่     
เข้ำสอบ 

๓๑ ส.ค. , ๒ ก.ย.  ๒๕๖๓ นักเรียนที่     
เข้ำสอบ 

๑๖ นางสาวกฤชสร  บุญธรรมเจริญ ม.๕/๑(๑๐-๓๑) นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี ม.๖/๓(๗-๒๙) 
๑๒๐๖ นางสาวจินตนารี  ศรีสุข ม.๕/๒(๑-๘) นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป ม.๖/๔(๑-๗) 

๑๗ 
๑๒๐๗ 

นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย ม.๕/๒(๙-๓๕) นางสาวจันทร์สุดา  ท่อนเสาร์ ม.๖/๔(๘-๒๓) 
Ms.Gan Qing Yun  นางสาวเรวดี  เวียงอ าพล ม.๖/๕(๑-๑๔) 

๑๘ 
๑๒๐๘ 

นายเมธี  แปนเมือง 
นางสาวชนิกานต์  ศักดาณรงค์ 

ม.๕/๓(๑-๒๐) 
ม.๕/๔(๑-๑๒) 

นายกันตภน  เรืองลั่น 
นางสาวกนกวรรณ  เรืองแสง 

ม.๖/๕(๑๕-๒๑) 
ม.๖/๖(๑-๑๒) 



  -๕- 
๗.  คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย 
     ๗.๑  นายทองสา      ทวโีชต ิ    ประธานกรรมการ 
     ๗.๒  หัวหน้าระดับ                    กรรมการ 
     ๗.๓  คุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 
     ๗.๔  นักการภารโรงทุกคน /แม่บ้าน   กรรมการ 
     ๗.๕  นายสุจริต         พุ่มไม้    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
          ๑.  ดูแลความเรียบร้อยโต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียน หากห้องสอบใดมีโต๊ะ – เก้าอ้ีไม่เพียงพอ ด าเนินการจัดหาให้ 

     เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
      ๒.  บริการน้ าดื่มให้กับกรรมการคุมสอบและกรรมการกลาง 

๘.   คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบและติดตำมข้อสอบเด็กนักเรียนเรียนรวม  ประกอบด้วย 
๘.๑  นางณัฐญาณ ์  จอกแก้ว   ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางสาวจินดามัย ชินนอก   กรรมการ 
๘.๓  นางอารีรัตน์             จ าปาจีน                      กรรมการ 
๘.๔  นางสาวสภุาวิมน        มณีพันธ์   กรรมการ 
๘.๕  นางสาวสุรสัดา          ธุทาแสน   กรรมการ 
๘.๖  นางสาวกาญจนา        นุชน้อย            กรรมการ 
๘.๗  นางสาวศุภกาญจน์      เมืองน้อย  กรรมการ 
๘.๘  นายวสันต ์  ศรีเมือง   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๙  นางสาวนุวดี   ผิวเหลือง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
           ๑. ติดตามข้อสอบในรายวิชาต่างๆของเด็กนักเรียนพิเศษจากคุณครูประจ าวิชาเพ่ือน าไปท าอักษรเบรลล์ 
           ๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบเด็กนักเรียนพิเศษที่ห้องเรียน 
๙.  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
     ๙.๑  นายกันตภน  เรืองลั่น   ประธานกรรมการ 
     ๙.๒  นายเกียรติศักดิ์           จันทร์อุป  กรรมการ 
     ๙.๓  นางสาวชนิกานต์         ศักดาณรงค์                  กรรมการ 
     ๙.๔  นางสาวกมลมาศ ยูรักคุณ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
 ๑.  แจ้งสัญญาณให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆและนักเรียนทราบ แจ้งเหลือเวลาอีก ๕ นาที ก่อนหมดเวลาท า 
               ข้อสอบวิชาสุดท้าย และแจ้งเตือนให้ผู้เข้าสอบวิชาแรกภาคเช้าและภาคบ่ายเข้าห้องสอบ 
 ๒.  ประชาสัมพันธ์การสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทั้งก่อนการสอบ และระหว่างการสอบ 
๑๐.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรสอบ  ประกอบด้วย 
     ๑๐.๑  นางสาวรุ่งฤด ี  หลวงเจริญ  ประธานกรรมการ 
     ๑๐.๒  นางสาวทิพามณี หาผล   กรรมการ 
     ๑๐.๓  นางสาววิภาดา          เจือจันทร ์  กรรมการ 
     ๑๐.๔  นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  

๑.  ประเมินติดตามผลการสอบปลายภาค เพ่ือค้นหาอุปสรรคและแก้ไขในครั้งต่อไป 
๒.  น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน 

 

                                                                                                                          /๓. รายงานผล... 



  -๖- 
 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานการสอบวัดผลปลายภาคต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนสืบไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                                  
 
       
                    (นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  -๗- 
ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

ศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓  
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๒๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐นาที ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐นาที ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐นาที ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐นาที จ๒๐๒๐๑ ภาษาจีน ๑ ทุกห้อง  
อังคำรที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ม.๑/๑-๑/๓ ครูสุพล 
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐นาที ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐นาที ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐นาที อ๒๐๒๐๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๒๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาที พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

 
หมำยเหตุ   รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ห้องทีส่อบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 ห้องทีส่อบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

๑(๑๔๐๔) ๑/๑ ๑-๓๓ ๓๓  ๖(๑๔๐๙) ๑/๕ ๒๒-๓๓ ๑๒ 
๒(๑๔๐๕) ๑/๒ ๑-๓๒ ๓๒  ๑/๖ ๑-๑๘ ๑๘ 

๗(๑๔๑๐) ๑/๖ ๑๙ – ๓๓ ๑๕ 
๓(๑๔๐๖) ๑/๓ ๑-๓๐ ๓๐  

 
๔(๑๔๐๗) ๑/๓ ๓๑-๓๕ ๕  

๑/๔ ๑-๒๕ ๒๕ 
๕(๑๔๐๘) ๑/๔ ๒๖-๓๔ ๙  

๑/๕ ๑-๒๑ ๒๑ 

 
- เด็กชำยอภิภพ  ศรีโพธิ์ช้ำง  ม.๑/๒ เลขที่ ๑๙   สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
- เด็กชำยธนนนท์  อินทศร    ม.๑/๕ เลขที่ ๘     สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
- นำยกันต์ศักดิ  แสนโภชน์   ม.๑/๖ เลขที่ ๓๑    สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 

 



  -๘- 
ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๒  

 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

ศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓  
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๒๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาที จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีน ๓ ทุกห้อง  
อังคำรที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ม.๑/๑-๑/๓ ครูสุพล 
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที อ๒๐๒๐๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๒๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ศ๒๒๑๐๑ ศิลปะ   
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาที พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

 
หมำยเหตุ   รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

๗(๑๔๑๐) ๒/๑ ๑-๑๕ ๑๕  ๑๑(๑๓๐๗) ๒/๓ ๒๕ – ๔๓ ๑๙ 
 ๒/๔ ๑-๑๑ ๑๑ 

๘(๑๓๐๔) ๒/๑ ๑๖ – ๔๐  ๒๕  ๑๒(๑๓๐๘) ๒/๔ ๑๒-๔๑ ๓๐ 
๒/๒ ๑ – ๕  ๕  ๑๓(๑๓๐๙) ๒/๕ ๑ – ๓๐  ๓๐ 

๙(๑๓๐๕) ๒/๒ ๖ – ๓๕ ๓๐  
 ๑๔(๑๒๐๔) ๒/๕ ๓๑ – ๔๑ ๑๑ 

๑๐(๑๓๐๖) ๒/๒ ๓๖– ๔๑  ๖  ๒/๖ ๑-๑๙ ๑๙ 
๒/๓ ๑ – ๒๔ ๒๔  ๑๕(๑๒๐๕) ๒/๖ ๒๐ – ๔๐ ๒๑ 

 
- เด็กชำยภัทรวัตร์  อ่อนโพธำ  ม.๒/๒  เลขที่ ๔๐  สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
 
 
 
 



  -๙- 
 

ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

จันทร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๒๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาที จ๒๐๒๐๓ ภาษาจีน ๕ ทุกห้อง  
พุธที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓  ง๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ม.๑/๑-๑/๓ ครูสุพล 
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที อ๒๐๒๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๒๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาที พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

 
หมำยเหตุ   รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

๑(๑๔๐๔) ๓/๑ ๑ – ๓๓ ๓๓ ๕(๑๔๐๘) ๓/๔ ๒๒ – ๓๗ ๑๖ 
๓/๕ ๑ - ๑๔ ๑๔ 

๒(๑๔๐๕) ๓/๒ ๑ – ๓๐ ๓๐ ๖(๑๔๐๙) ๓/๕ ๑๕ – ๓๕ ๒๑ 
๓/๖ ๑ - ๙ ๙ 

๓(๑๔๐๖) ๓/๒ ๓๑ – ๓๔ ๔ ๗(๑๔๑๐) ๓/๖ ๑๐ – ๓๖ ๒๗ 
๓/๓ ๑ – ๒๖ ๒๖ ๓/๗ ๑ – ๓ ๓ 

๔(๑๔๐๗) ๓/๓ ๒๗ – ๓๕ ๙  ๘(๑๓๐๔) ๓/๗ ๔ - ๓๕ ๓๒ 
๓/๔ ๑ - ๒๑ ๒๑  

 
- ด.ช. นพพล  มะโนค ำ (พ) เลขที่ ๓ ชั้น ม.๒/๖ สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
- ด.ช. รัตนมงคล  มังคุด(พ) เลขที่ ๓๙ ชั้น ม.๒/๖ สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 

 
 
 



  -๑๐- 
ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

จันทร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๓๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที อ๓๐๒๑๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ส๓๑๑๐๑ หน้าที่พลเมือง ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๓๐๒๐๑ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ทุกห้อง  
พุธที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๓๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๓๑๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาที ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ ทุกห้อง  

 
หมำยเหตุ   รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

๙(๑๓๐๕) ๔/๑ ๑ – ๒๖ ๒๖  ๑๒(๑๓๐๘) ๔/๓ ๒๑ – ๓๑ ๑๑ 
๔/๒ ๑ - ๔ ๔  ๔/๔ ๑ - ๑๙ ๑๙ 

๑๐(๑๓๐๖) ๔/๒ ๕ – ๓๔ ๓๐  ๑๓(๑๓๐๙) ๔/๔ ๒๐ – ๓๑ ๑๒ 
๑๑(๑๓๐๗) ๔/๒ ๓๕ – ๔๔ ๑๐  ๔/๕ ๑ – ๑๕ ๑๕ 

๔/๓ ๑ – ๒๐ ๒๐      
 
- นำยธนศำสตร์  นำคสนอง  เลขที่ ๒๐  ชั้น ม.๔/๒   สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
- นำยชัยวัฒน์  ปันอ่วม      เลขที่ ๕    ชั้น ม.๔/๒   สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 



  -๑๑- 
ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

ศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓  
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาท ี ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาท ี อ๓๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาท ี ง๓๒๑๐๑ การงานอาชีพ  ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาท ี ส๓๒๑๐๒ ภูมิศาสตร์ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๔๐ น. ๖๐ นาท ี อ๓๐๒๐๓ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ทุกห้อง  
๑๔.๕๐-๑๕.๑๐ น. ๓๐ นาท ี ส๓๒๑๐๑ พระพุทธศาสนา ทุกห้อง  
อังคำรที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาท ี ว๓๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาท ี ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาท ี พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาท ี ว๓๒๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๑๐ น. ๓๐ นาท ี ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ ทุกห้อง  
๑๔.๒๐-๑๔.๕๐ น. ๓๐ นาท ี อ๓๐๒๑๕ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  
  
หมำยเหตุ รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

๑๕(๑๒๐๕) ๕/๑ ๑ – ๙ ๙  ๑๘(๑๒๐๘) 
 

๕/๓ 
 
 

๑ – ๒๐ ๒๐ 
๑๖(๑๒๐๖) 

 
 

 

๕/๑ ๑๐-๓๑ ๒๒  
๕/๒ ๑-๘ ๘  

 ๕/๔ ๑-๑๒ ๑๒ 
     

๑๗(๑๒๐๗) ๕/๒ ๙ – ๓๕ ๒๗  
 
- น.ส.นภัสนันท์  ทรัพย์เกษร (พ) เลขที่ ๒๖ ชั้น ม.๔/๒ สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 



  -๑๒- 
ตำรำงสอบกลำงภำค ภำคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
 

 
หมำยเหตุ   รำยวิชำที่ไม่มีในตำรำงสอบ ให้สอบให้เสร็จสิ้นภำยในวันที ่๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
- นำงสำวสุรีย์  วรำงกูร (พ) เลขที่ ๑๑ ชั้น ม.๖/๒ สอบห้องนักเรียนเรียนรวม 

วัน/เดือน/ปี 
เวลำใน
กำรสอบ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ 

ชั้น/ห้องที่
สอบ หมำยเหตุ 

จันทร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๓  
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๓๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที ง๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ  ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖๐ นาที ส๓๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล ทุกห้อง  
๑๓.๔๐-๑๔.๔๐ น. ๖๐ นาที อ๓๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ทุกห้อง  
๑๔.๕๐-๑๕.๑๐ น. ๓๐ นาที ส๓๓๑๐๑ พระพุทธศาสนา ทุกห้อง  

พุธที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 
 ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. ๖๐ นาที ว๓๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์ ทุกห้อง  
๐๙.๔๐-๑๐.๔๐ น. ๖๐ นาที ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย ทุกห้อง  
๑๐.๕๐-๑๑.๒๐ น. ๓๐ นาที พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา ทุกห้อง  

พักกลำงวัน 
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. ๓๐ นาที ว๓๓๑๐๓ วิทยาการค านวณ ทุกห้อง  
๑๓.๑๐-๑๓.๔๐ น. ๓๐ นาที ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ ทุกห้อง  
๑๓.๕๐-๑๔.๒๐ น. ๓๐ นาที อ๓๐๒๑๗ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกห้อง  

ห้องท่ีสอบ ชั้น เลขที่ จ านวน
นักเรียน 

 

๑๔(๑๒๐๔) ๖/๑ ๑ – ๒๖ ๒๖  
๖/๒ ๑ - ๔ ๔  

๑๕(๑๒๐๕) ๖/๒ ๕ – ๒๘ ๒๔   
๖/๓ ๑ – ๖ ๖  

๑๖(๑๒๐๖) ๖/๓ ๗ – ๒๙ ๒๓  
๖/๔ ๑ – ๗ ๗  

๑๗(๑๒๐๗) ๖/๔ ๘ – ๒๓ ๑๖  
๖/๕ ๑ – ๑๔ ๑๔  

๑๘(๑๒๐๘) ๖/๕ ๑๕ - ๒๑ ๗  
๖/๖ ๑ - ๑๒ ๑๒  


