
 
 
 

  
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
ที ่33/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  
                               ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ  2562 

………………………………………………… 
  เพ่ือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1- 6  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562  
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยโดยอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมำตรำ 27  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ตลอดจนก ำหนดวันเวลำและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการสอบ      ประกอบด้วย 
1.1   นำยสันติ  มุกดำสนิท                ประธำนกรรมกำร 
1.2   นำยมำโนช  ครอบครอง              กรรมกำร 

 1.3   นำงสำวสมปอง  พรำมเอก   กรรมกำร 
 1.4   นำยวรพจน์  กรณวงศ์                             กรรมกำร 
 1.5   นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมกำร 

1.6   นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวฒัน์                         กรรมกำร 
1.7   นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์   กรรมกำร 
1.8  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.9  นำงสำวอภันตรี  ฉลอง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่  อ ำนวยกำรให้กำรสอบด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 
2.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ               ประกอบด้วย 
           2.1  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ           ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
        มีหน้าที ่ ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลกำรสอบ 
แต่ละวันเสนอผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
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2.2  ฝ่ายกรรมการกลาง   ประกอบด้วย 
 

กรรมการ หน้าที ่
1.  นำยวรพจน์  กรณวงศ์ -   จัดบริกำรน้ ำดื่มแก่กรรมกำรต่ำง ๆ ในวันสอบ 

-   จัดบริกำรเดินข้อสอบที่อำคำร 3 (424 ล พิเศษ)      
    และอำคำร 4 (216 ล/55)   

2.  นำยมำโนช  ครอบครอง 
 

ประสำนงำนและบริกำรกำรสอบท่ีอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
และอำคำร 4 (216 ล/55)   

3.  นำงสำวสำวิตรี  บุญเรือง รักษำเวลำสอบ 
4.  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ 
5.  นำยรัชพล  เที่ยงดี 
6.  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
7.  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์  
8.  นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 
9.  นำยธนธรณ์  อำยุยืน 
10.  นำยอธิรำช  สุดประเสริฐ 
11.  นำยจีรศักดิ์  มุ่งหมำยผล 
12.  นำงสำวอชิรญำณ์  หวำนเสนำะ 
13.  นำงสำวณิชำรีย์  ตั้งใจดี 
14.  นำงสำวชำลิณี  น้อยเจริญ 

-  รับ -  จ่ำย และเก็บข้อสอบให้เรียบร้อย ปลอดภัย 
-  เก็บรักษำข้อสอบที่สอบในแต่ละวัน 
-  ตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึกกระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ  
   ที่สอบในแต่ละวัน  

15.  นำงสัจจำ  ช่ำงต่อ  
16.  นำงสำวสุวรรณำ  ปั้นแตง 
 

รักษำข้อสอบ  รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพำะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วนัที่ 17, 19 ก.พ. 63 

17.  นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ 
18.  นำงมัทนำ  ครอบครอง  

รักษำข้อสอบ รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก 
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 4  (216 ล/55)  
วันที่ 17, 19 ก.พ. 63 

19.  นำงสำวสุพิชญำ  ธนะค ำมำ 
20.  นำงสำวณิชำดำ  ปัญจวีณิน 
 

รักษำข้อสอบ  รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพำะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วนัที่ 18, 24 ก.พ. 63 

21.  นำงสำวภิรญำ  แพทย์รักษำ 
22.  นำงสำวอุมำพร  เชี่ยวณรงค์กร 
 

รักษำข้อสอบ รวมทั้งตรวจควำมเรียบร้อยของกำรเข้ำปึก 
กระดำษค ำตอบวิชำต่ำงๆ ที่สอบในอำคำร 4 (216 ล/55)  
วันที่ 18, 24 ก.พ. 63 

23.  นำยรัชพล  เที่ยงดี 
24.  นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว 
25.  นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์ 
26.  นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ 

จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรสอบ 
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2.3  ฝ่ายก ากับการสอบ 

                     ผู้ก ำกับกำรสอบ มีหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ก ำกับกำรสอบ 
 

อาคาร 3   (อาคาร 424 ล พิเศษ)  (สอบวันที่ 17, 19 ก.พ. 63) 
        
 
 
 
 
 
 
  
 
  

อาคาร 4   (อาคาร 216 ล/55)  (สอบวันที่ 17, 19 ก.พ. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    
                    
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.2/1 (342) นำงสำววิลำวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 

นำงสำวอัจฉรำ  ค ำเลิศ 
ม.2/2 (343) นำงสำวจิรนันท์  ชั้นชำต ิ

ม.2/3 (344) นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส 
นำงอรวรรณ  นธีนำม 

ม.2/4 (345) นำยกฤษฎำ  นำหมื่น 
ม.2/5 (346) นำยศรำยุทธ  อินทะศรี 

นำงสำววิภำพร  ศรีค ำเวียง 
ม.2/6 (347) นำงสำวรุ่งนภำ  ดอนเงิน 
ม.2/7 (332) นำยณัฐพล  บุญสละ 

นำงกุลธิดำ  ถินกลั่น 
ม.2/8 (333) นำงฉัตรกมล  ศิริคช 
ม.2/9 (334) นำงบุญญำรัศมิ์  จันทคำม 

นำงสำวศิริขวัญ  กรกฎ 
ม.2/10 (335) นำยนิกร  คงอินทร์ 
ม.6/1 (321) นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ 

นำยธนุช  สุพรรณวงศ์  
ม.6/2 (322) นำงสำวกัญญ์วรำ  อักษรเสือ 
ม.6/3 (326) นำงกำนต์สิรี  มำตย์วิเศษ 

นำงสำวจุฑำมำศ  เงินงำม 
ม.6/4 (327) นำยก้องเกียรติ  ทองอ้น 
ม.6/5 (338) นำยคมกริช  ซ้อนบุญ 

นำงสำวธิดำรักษ์  พงค์มำรค 
ม.6/6 (337) นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.1/1 (437) นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง 

นำงสำวอภันตรี  ฉลอง 
ม.1/2 (436) นำงสำวนันทพร  บุญประถม 

ม.1/3 (435) นำงสำวชนิดำ  รื่นรมย์ 
นำงศศธร  ทองจันทร์ 

ม.1/4 (434) นำยธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ 
ม.1/5 (433) นำงสำวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล 

นำงสำวอภิญญำ  บุตรพรม 
ม.1/6 (432) นำงสำวลลิตำ  รสธรรม 
ม.1/7 (427) นำงสำวสุปรียำ  อินองกำร 

นำงสำวสรำลี  งำมดี 
ม.1/8 (426) นำงชบำ  เมืองค ำ 
ม.1/9 (425) นำงจุฑำ  ประกอบกิจ 

นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม 
ม.1/10 (424) นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคณุ 
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อาคาร 3   (อาคาร 424 ล พิเศษ)  (สอบวันที่ 18, 24 ก.พ. 63) 

 
 

อาคาร 4   (อาคาร 216 ล/55)  (สอบวันที่ 18, 24 ก.พ. 63) 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         หมายเหต ุ    1. ผู้ก ากับการสอบ  อาคาร 3  ชั้นที่ 2  เบิกข้อสอบที่ใช้สอบได้ที่ ห้องกฤษณา 
                 2. ผู้ก ากับการสอบ อาคาร 3 ชั้นที่ 3, 4  เบิกข้อสอบที่ใช้สอบได้ที่ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  
                          3. ผู้ก ากับการสอบ อาคาร 4 เบิกข้อสอบท่ีใช้สอบได้ที่  ห้องพักครู MEP 
 
                  หน้าที่ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 

1. ช่วยเหลือผู้ก ำกับกำรสอบแจก-เก็บข้อสอบ  กระดำษค ำตอบ  ควบคุมห้องสอบและด ำเนินกำรสอบให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง 

2. ประสำนงำนกับครูประจ ำวิชำในกรณีข้อสอบมีปัญหำ 
3. เบิกข้อสอบจำกกรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบในอำคำรเรียนน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบที่สอบเสร็จแล้ว

ส่งที่กรรมกำรเก็บรักษำข้อสอบในอำคำรเรียนนั้นๆ 
4. เบิกและส่งคืนอุปกรณ์กำรสอบเมื่อสอบเสร็จที่ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.4/1 (342) นำงสำวจำรุวรรณ  จันทมัตตุกำร 

นำยสมนึก  โสมล 
ม.4/2 (343) นำงวิลำสินี  อุดแก้ว 

ม.4/3 (344) นำงสำวอุบลวรรณ  ประจง 
นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ 

ม.4/4 (345) นำยโอฬำร  พำชื่น 
ม.4/5 (346) นำยธนิต  มัชฌิมำ 

นำยค ำนวน  วงศ์จันทร์ 
ม.4/6 (347) นำงสำวเพลินจิตร  นำบุญ 
ม.5/1 (332) นำยภำณุพงศ์  ลำภเกิน 

นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 
ม.5/2 (333) นำยนคร  สร้อยสน 
ม.5/3 (334) นำยศิริพงศ์  เงินบุคคล 

นำงปฏิมำ  บุญล้อม 
ม.5/4 (335) นำงสำวปัจฉิมำ  ศรีค ำเวียง 
ม.5/5 (336) นำยวิศรุต  เลขกำร 

นำงสำวสมปอง  พรำมเอก 
ม.5/6 (337) นำงสำวกำญจนำ  วงศ์อินทร์ 

ห้องสอบ ผู้ก ากับการสอบ ผู้ช่วยผู้ก ากับการสอบ 
ม.3/1 (437) นำงสำวกิ่งกำญจนำ  สุวรรณโชติ 

นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน 
ม.3/2 (436) นำงดวงกมล  พรพลำนำมัย 

ม.3/3 (435) นำยอเนก  จิณำรักษ์ 
นำงสำวณฐิณี  มณีวรรณ 

ม.3/4 (434) นำงสำวแสงรวี  บุญพิทักษ์ 
ม.3/5 (433) นำงสำวสมฤทัย  บูรณะวังศิลำ 

นำยอุเทน  บ ำรุงนำ 
ม.3/6 (432) นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย 
ม.3/7 (427) นำงสำวนิตติกำ  ศิริยำ 

นำยชัยพัฒน์  รำญรอน 
ม.3/8 (426) นำงสำวสุภัทร์ธิดำ  ปักษำ 
ม.3/9 (425) นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว 

นำงสำวอรพินท์  มีกุญชร 
ม.3/10 (424) นำงสำวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 
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2.4  ฝ่ายโรเนียวข้อสอบ   ประกอบด้วย 
      1.  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ            ประธำนกรรมกำร 
      2.  นำงวิบูลย์รัตน์  กรณวงศ์                             กรรมกำร 
      3.  นำงสำวลำวัณย์  เอ่ียมจ ำรัส   กรรมกำร 
      4.  นำยรัชพล  เที่ยงดี                       กรรมกำร 
      5.  นักกำรภำรโรง             กรรมกำร 
2.5  ฝ่ายตรวจกระดาษค าตอบ 

                      ให้ครูประจ ำวิชำเป็นกรรมกำรตรวจข้อสอบตำมวิชำที่ได้รับผิดชอบโดยเบิกกระดำษค ำตอบไปตรวจ   
และส่งคืนนำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ, นำยรัชพล  เที่ยงดี, นำงสำวกุสุมำ  จันทร์แก้ว, นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์  หรือ
นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ  ที่ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

2.6  ฝ่ายตรวจทานกระดาษค าตอบ  การกรอกคะแนนและการให้ระดับผลการเรียน 
           ให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ เป็นกรรมกำรตรวจทำนกระดำษค ำตอบ  กำรกรอกคะแนนและกำรให้ระดับ 

ผลกำรเรียน 
 
3.  คณะกรรมการดูแลระบบข้อมูล SGS 
          3.1  นำงนิตยำ  อภิญ     ประธำนกรรมกำร 
          3.2  นำงสำยชล  ต่ำยนิล                                      กรรมกำร 
          มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรตรวจสอบ  ดูแล  แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือบันทึกคะแนนสอบ  
ในกำรสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2562 
 
4.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
         4.1  นำยวรพจน์  กรณวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
         4.2  นำยธนิต  มัชฌิมำ กรรมกำร 
         4.3  นักกำรภำรโรง กรรมกำร 
         มีหน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดห้องสอบที่อำคำร  3  จ ำนวน 16 ห้องสอบ   อำคำร 4  จ ำนวน  10  ห้องสอบ    
ตำมท่ีก ำหนดในแผนผังแสดงห้องสอบ 
 
5.  วันส่งข้อสอบ 
          ให้ครูประจ ำวิชำส่งข้อสอบที่ใส่ซองเรียบร้อยแล้วพร้อม Files ข้อสอบ  ส่งที่  นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ,   
นำยรัชพล  เที่ยงดี, นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์  หรือนำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ  ที่ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
วันที่ 11 - 14 ก.พ. 63 
6.  การสอบนอกตาราง 
 ให้ครูประจ ำวิชำด ำเนินกำรสอบในแต่ละวิชำให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งส่ง Files ข้อสอบ  ตัวอย่ำงข้อสอบ 
ที่งำนวัดผลประเมินผล ในวันที่ 11 - 13 ก.พ. 63 
 
7.  วันสอบ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1,2,6   สอบวันที่ 17, 19 ก.พ. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3,4,5   สอบวันที ่18, 24 ก.พ. 63  
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8.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ระเบียบวินัย และความปลอดภัย 
          1.  นำยค ำนวน  วงศ์จันทร์             ประธำนกรรมกำร 
 2.  นำยก้องเกียรติ  ทองอ้น    กรรมกำร 
          3.  นำยสมนึก  โสมล               กรรมกำร 
          4.  นำยชลิต  เสนำะสันต์                                            กรรมกำร 
          มีหน้าที่  ดูแลควำมเรียบร้อยของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และปลอดภัย 
 
9.  ปฏิทินปฏิบัติงานหลังการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562 

วัน  เดือน  ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
วันที่  22-26 ก.พ.63 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนโครงกำรพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  25 ก.พ.63 ปรับคะแนน ชั้น ม.1,2,3,4,5.6 ครูประจ ำวิชำ 
วันที่ 29ก.พ.-1มี.ค.63 สอบ  O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   ณ โรงเรียนแกลง”วิทยสถำวร” วัดผลฯ 
วันที่  2-3 มี.ค.63 ส่งปพ.5  พร้อมสรุปผล ครูประจ ำวิชำ 
วันที ่ 4-6  มี.ค.63 เข้ำค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ณ วัดหนองจระเข้ พัฒนำผู้เรียน 
วันที่  7 มี.ค.63 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  9 มี.ค.63 - ประกำศผลสอบและรับใบแจ้งระดับผลกำรเรียน 

- ลงทะเบียนแก้“0,ร,มส,มผ”ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 
- ลงทะเบียนเรียนซ้ ำรำยวิชำและเรียนซ้ ำรำยวิชำ 
- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ทะเบียน 
วัดผลฯ 
วัดผลฯ 
บริหำรทั่วไป 

วันที่  10 มี.ค.63 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 บริหำรทั่วไป 
วันที ่10-12  ม.ีค.63 สอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ ำวิชำ 
วันที่  11 มี.ค.63 ประกำศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  13 มี.ค.63 ส่งผลกำรสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที่1 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ ำวิชำ 
วันที่  14 มี.ค.63 - รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  โครงกำรห้องเรียนพิเศษ 

- รำยงำนตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ประเภทโควตำ 
ห้องเรียนพิเศษ 
ทะเบียน/วัดผล 

วันที่  16 มี.ค.63 - ประกำศผลกำรสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที1่ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  
- ลงทะเบียนแก้ “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6     

วัดผลฯ 
วัดผลฯ 

วันที่ 17-19 มี.ค.63 สอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  ครูประจ ำวิชำ 
วันที่  20 มี.ค.63 ส่งผลกำรสอบแก้ตัว “0,ร,มส,มผ” ชั้น ม.1,2,3,4,5,6 ครูประจ ำวิชำ 
วันที่ 21-25 มี.ค.63 รับสมัครนักเรียนเข้ำใหม่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 4 ปีกำรศึกษำ 2563 ทะเบียน 
วันที่  23 มี.ค.63 - ประกำศผลกำรสอบแก้ตัว“0,ร,มส,มผ”ครั้งที2่ ชั้น ม.1,2,3,4,5,6  

- ลงทะเบียนเรียนซ้ ำรำยวิชำและเรียนซ้ ำรำยวิชำ 
วัดผลฯ 
วัดผลฯ 

วันที ่ 26 มี.ค.63 - ประกำศผลกำรสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
- ส่งผลกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ  

สทศ. 
วัดผลฯ 

วันที ่ 26 มี.ค.63 ประกำศผลกำรสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  สทศ. 
วันที ่ 28 มี.ค.63 สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ทะเบียน 
วันที ่ 29 มี.ค.63 สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 ทะเบียน 
วันที่  31 มี.ค.63 - ประกำศผลกำรเรียนซ้ ำรำยวิชำ วัดผลฯ 
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วัน  เดือน  ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
วันที่  1 เม.ย.63 ประกำศผลกำรสอบนักเรียนเข้ำใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 4  ปีกำรศึกษำ 2563 ทะเบียน 
วันที่  2 เม.ย.63 รำยงำนตัว/มอบตัวนักเรียนเข้ำใหม่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1, 4  ปีกำรศึกษำ 2563 ทะเบียน 
วันที่  6 เม.ย.63 รับเอกสำร ปพ.1 ประกำศนียบัตรจบหลักสูตรชั้น ม.3, ม.6 ทะเบียน 
วันที่  9 เม.ย.63 ประชุมครูก่อนปิดภำคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ำยบริหำร 
วันที่  10 เม.ย.63 ปิดภำคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ำยบริหำร 
วันท่ี6-8,11-12 พ.ค.63 เรียนปรับพื้นฐำนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2563 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ 
วันที่  13 พ.ค.63 
 

- เปิดภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 (ครู) 
- ประชุมครู 

ฝ่ำยบริหำร 
ฝ่ำยบริหำร 

วันที่  14 พ.ค.63 - ปฐมนิเทศและเข้ำค่ำยยำเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 บริหำรทั่วไป 
วันที่  15 พ.ค.63 - ค่ำยธรรมศึกษำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 

- ปฐมนิเทศและเข้ำค่ำยยำเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 
สังคมศึกษำฯ 
บริหำรทั่วไป 

วันที่  16 พ.ค.63 ค่ำยธรรมศึกษำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 สังคมศึกษำฯ 
วันที่  18 พ.ค.63 เปิดภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2563 (นักเรียน) ฝ่ำยบริหำร 
 
 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย  ด้วยควำมวิริยะ เสียสละ  อย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
สั่ง  ณ  วันที่   11  กุมภำพันธ์   2563  

                                                            
 

                                                                          (นำยสันติ  มุกดำสนิท) 
                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
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                                                      แผนผังแสดงห้องสอบ   
                                       
                                                                                                                        N 
  
     อาคาร  3   (424  ล  พิเศษ)   (สอบวันที่  17, 19 ก.พ.63)                                 
ห้อง 

 
 

น้ า 
 
 

หญิง 

ห้อง
จริยธรรม 

2/1 
(342) 

2/2 
(343) 

2/3 
(344) 

2/4 
(345) 

2/5 
(346) 

2/6 
(347) 

ห้องสาระ
สังคมฯ 

ห้อง 
 
 

น้ า 
 
 

ชาย 

ห้องสาระ
ภาษาไทย 

2/7 
 (332) 

2/8 
(333) 

2/9 
(334) 

2/10 
(335) 

(336) 
6/6 

(337) 
6/5 

(338) 
6/1 

(321) 
6/2 

(322) 
ห้อง   ICT 

6/3 
(326) 

 6/4 
(327) 

ห้องสาระ 
คณิตศาสตร ์

ห้องส านักงาน 
 
     อาคาร 4 (216 ล/55) (สอบวันที่  17, 19 ก.พ.63) 

(438) 
1/1 

 (437) 
1/2 

(436) 
1/3 

(435) 
1/4 

 (434) 
1/5 

(433) 
1/6 

(432) 
(431) 

(428) 
1/7 

 (427) 
1/8 

(426) 
1/9 

(425) 
1/10  
(424) 

(423) (422) (421) 

ห้องพักครู 
MEP 

 
ห้องสาระ

ต่างประเทศ 
 

   อาคาร  3   (424  ล  พิเศษ)   (สอบวันที่  18, 24 ก.พ.63)                                 
ห้อง 

 
 

น้ า 
 
 

หญิง 

ห้อง
จริยธรรม 

4/1 
(342) 

4/2 
(343) 

4/3 
(344) 

4/4 
(345) 

4/5 
(346) 

4/6 
(347) 

ห้องสาระ
สังคมฯ 

ห้อง 
 
 

น้ า 
 
 

ชาย 

ห้องสาระ
ภาษาไทย 

5/1 
 (332) 

5/2 
(333) 

5/3 
(334) 

5/4  
(335) 

5/5  
(336) 

5/6 
(337) 

  (338) 

 (321) (322) ห้อง   ICT (326) (327) 
ห้องสาระ 

คณิตศาสตร ์
ห้องส านักงาน 

 
     อาคาร 4 (216 ล/55) (สอบวันที่  18, 24 ก.พ.63) 

(438) 
3/1 

 (437) 
3/2 

(436) 
3/3 

(435) 
3/4  

(434) 
3/5 

(433) 
3/6 

(432) 
(431) 

(428) 
 3/7 
(427) 

3/8 
(426) 

3/9 
(425) 

3/10  
(424) 

(423) (422) (421) 

ห้องพักครู 
MEP 

 
ห้องสาระ

ต่างประเทศ 
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ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1,2,6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 

 
หมายเหตุ วิชำที่สอบ 30 นำที นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลำสอบ 10 นำที 
  วิชำที่สอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลำ 15 นำท ี

 
 
 
 
 

 
วัน เดือน 

ปี 
เวลา 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ม.1 ม.2 ม.6 

17 ก.พ. 63 

08.30-09.30 1 ชม. 
ค 21104 (1/1) 

ค 21106 (1/2-10) 
ค 22104 (2/1) 

ค 22106 (2/2-10) 
ค 33102 (6/1-6) 

09.40-10.10 30 นำท ี พ 21102 พ 22102 พ 33102 
10.20-10.50 30 นำที ศ 21104 ศ 22104 อ 33206  

11.00-11.30 30 นำท ี
จ 21202 (1/1-4,1/6-10) 

จ 21206 (1/5) 
จ 22202  จ 33202 

12.00-13.00 1 ชม. พักกลำงวัน 
13.00-13.30 30 นำท ี ส 21162 ประวัติศำสตร์ ท 22102 ท 33102 

13.40-14.10 30 นำท ี
ง 21102 (2/1,3,5,7,9 ) เกษตร 

ง 21101 (2/2,4,6,8,10) งำนบ้ำน 
ง 22101 (2/1,3,5,7,9 ) ธุรกิจ 

ง 22102 (2/2,4,6,8,10)งำนช่ำง 
ง 33280 (6/3-6) งำนไม้2 

13.40-14.40 1 ชม. - - ว 33202 (6/1-2) ฟิสิกส ์

14.20-14.50 30 นำที ส 21202 อำเซียน2 (1/6-10) ส 22162 ประวัติศำสตร์ - 

19 ก.พ. 63 

08.30-09.00 30 นำท ี
ว 21104 (1/1) 

ว 21102 (1/2-10) 
ว 22104 (2/1) 

ว 22102 (2/2-10) 

ว 33222 (6/1-2) เคมี 
ว 33224 (6/3-6) 

สำรและสมบัติของสำร 
09.10-09.40 30 นำท ี ศ 21103 ศ 22103 ศ 33102 
09.50-10.20 30 นำท ี อ 21102 อ 22102  อ 33102  

10.30-11.30 1 ชม. ค 21208 ค 22208  
ค 33203 (6/1-2) 
ค 33204 (6/3-4) 

12.00-13.00 1 ชม. พักกลำงวัน 
13.00-13.30 30 นำท ี ส 21103 ส 22103 ส 33102 

13.40-14.10 30 นำท ี ท 21102 
อ 22207 (2/1) 

อ 22205 (2/2-5) 
ท 22202 (2/6-10) 

ท 33201 (6/1-4) 
ท 33202 (6/5-6) 

14.20-14.50 30 นำท ี
อ 21204 (1/1,4) 

ท 21205 (1/6-10) 
IS2 - 

15.00-15.30 30 นำท ี
ง 21208 (1/6) แปรรูปอำหำร 

ง 21210 (1/7 ) เกษตรปลอดสำร 
ง 21227 (1/8-10) อำชีพอิสระ 

- - 
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หมายเหตุ วิชำที่สอบ 30 นำที นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลำสอบ 10 นำที 
  วิชำที่สอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลำ 15 นำท ี

 
 

วัน เดือน 
ปี 

เวลา 
จ านวน 
ชั่วโมง 

ม.3 ม.4 ม.5 

18 ก.พ. 63 

08.30-09.30 1 ชม. 
ค 23104 (3/1) 

ค 23102 (3/2-10) 
ค 31106 (4/1-3) 
ค 31108 (4/4-6) 

ค 32106 (5/1-4) 
ค 32108 (5/5-6) 

09.40-10.10 30 นำท ี พ 23103 พ 31102 พ 32102 

10.20-10.50 30 นำที จ 23204 
จ 31204 (4/4) 

จ 31205 (4/5-6) 
อ 32205 

10.20-11.20 1  ชม. - ว 31203 (4/1-3) ฟิสิกส์ - 

11.00-11.30 30 นำท ี ศ 23104 
31277 (4/4-5) อำหำรวำ่ง 2 
ง 31203 (4/6) กำรแปรรูปง 

ง 32102 (5/1,3,5) ประดิษฐ ์
ง 32101 (5/2,4,6) งำนช่ำง 

12.00-13.00 1 ชม. พักกลำงวัน 
13.00-13.30 30 นำท ี ท 23202 ท 31102 ท 32102 

13.40-14.10 30 นำท ี ส 23162 ประวัติศำสตร์ ส 31162 ประวัติศำสตร์ 
ว 32121 (5/1-6)  
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 

14.20-14.50 30 นำที - 
ว 31263 (4/1-3)  

ดำรำศำสตร์ 
อ 31206 (4/4-5) 

- 

24 ก.พ. 63 

08.30-09.00 30 นำท ี
ว 23104 (3/1) 

ว 23102 (3/2-10) 
ว 31144 (4/1-3) ชีวพื้นฯ 
ว 31143 (4/4-6) ชีวภำพ 

ว 32262 (5/1-2) ดำรำศำสตร์4  
ว 32226 (5/3-6) เคมีฯ 

09.10-09.40 30 นำท ี ศ 23102 ศ 31102 ศ 32102 
09.50-10.20 30 นำท ี อ 23102 อ 31102  อ 32102 

10.30-11.00 30 นำท ี
ง 23267 (3/6-8) กำรปลูกยำง 
ง 23222 (3/9-10) เขียนแบบฯ 

- - 

10.30-11.30 1 ชม. ค 23202 (3/1-5) ค 31208 (4/1-3) ค 32206 (5/1-4) 
12.00-13.00 1 ชม. พักกลำงวัน 
13.00-13.30 30 นำท ี ส 23103 ส 31103 ส 32102 

13.40-14.10 30 นำท ี ท 23102 
ง 31101 (4/1,3,5) งำนบ้ำน 
ง 31102 (4/2,4,6) เกษตร 

IS2 

14.20-14.50 30 นำท ี อ 23207 อ 31209 (4/1-3,5-6) ท 32202 (5/3-6) 
14.20-15.20 1 ชม. - - ว 32222 (5/1-2) เคมี3 

15.00-15.30 30 นำท ี
ง 23101 (3/1,3,5,7,9) 

งำนประดิษฐ์ 
- 

ง 32278 (5/3-4) ธุรกิจฯ 
ง 32274 (5/5-6) งำนใบตอง 


