
 
 
 

  
 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 
ที ่ 143 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
                                                       ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 

………………………………………………… 
  เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ตลอดจนกำหนดวันเวลาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง   
ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอำนวยการสอบ      ประกอบด้วย 
1.1   นายสันติ  มุกดาสนิท                ประธานกรรมการ 
1.2   นายมาโนช  ครอบครอง              กรรมการ 

 1.3   นางสาวสมปอง  พรามเอก   กรรมการ 
 1.4   นายวรพจน์  กรณวงศ์                             กรรมการ 
 1.5   นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมการ 

1.6   นางสาวใจภักดิ์  ไชยวฒัน์                         กรรมการ 
1.7   นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์   กรรมการ 
1.8  นางจนัทร์ฉาย  ศรีขวัญ             กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางสาวอภันตรี  ฉลอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  อำนวยการให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2.  คณะกรรมการดำเนินการสอบ               ประกอบด้วย 
           2.1  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ           ประธานกรรมการดำเนินการสอบ 
        มีหน้าที ่ ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งสรุปผลการสอบ 
แต่ละวันเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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2.2  ฝ่ายกรรมการกลาง   ประกอบด้วย 
 

กรรมการ หน้าที ่
1.  นายวรพจน์  กรณวงศ์ -   จัดบริการน้ำดื่มแก่กรรมการต่าง ๆ ในวันสอบ 

-   จัดบริการเดินข้อสอบที่อาคาร 3 (424 ล พิเศษ)      
    และอาคาร 4 (216 ล/55)   

2.  นายมาโนช  ครอบครอง 
 

ประสานงานและบริการการสอบท่ีอาคาร 3 (424 ล พิเศษ)   
และอาคาร 4 (216 ล/55)   

3.  นางสาวสาวิตรี  บุญเรือง รักษาเวลาสอบ 
4.  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ 
5.  นายรัชพล  เที่ยงดี 
6.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว 
7.  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์  
8.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา 

-  รับ -  จ่าย และเก็บข้อสอบให้เรียบร้อย ปลอดภัย 
-  เก็บรักษาข้อสอบที่สอบในแต่ละวัน 
-  ตรวจความเรียบร้อยของการเข้าปึกกระดาษคำตอบวิชาต่างๆ  
   ที่สอบในแต่ละวัน  

9.  นางสาวสุพิชญา  ธนะคำมา 
10.  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน 
                            

รักษาข้อสอบ  รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยของการเข้าปึก
กระดาษคำตอบวิชาต่างๆ ที่สอบในอาคาร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพาะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วันที่ 2, 4 พ.ย. 63 

11.  นางสาวปัทมา  ภู่ระหงษ์ 
12.  นางมัทนา  ครอบครอง  

รักษาข้อสอบ รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยของการเข้าปึก 
กระดาษคำตอบวิชาต่างๆ ที่สอบในอาคาร 4  (216 ล/55)  
วันที่ 2, 4 พ.ย. 63 

13.  นางสัจจา  ช่างต่อ  
14.  นางนิตยา  อภิญ 
 

รักษาข้อสอบ  รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยของการเข้าปึก
กระดาษคำตอบวิชาต่างๆ ที่สอบในอาคาร 3 (424 ล พิเศษ)   
(เฉพาะชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4) วันที่ 3, 5 พ.ย. 63 

15.  นางสาวภิรญา  แพทย์รักษา 
16.  นางสาวอุมาพร  เชี่ยวณรงค์กร 
 

รักษาข้อสอบ รวมทั้งตรวจความเรียบร้อยของการเข้าปึก 
กระดาษคำตอบวิชาต่างๆ ที่สอบในอาคาร 4 (216 ล/55)  
วันที่ 3, 5 พ.ย. 63 

17.  นายรัชพล  เที่ยงดี 
18.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว 
19.  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์ 
20.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา 

จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ 
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2.3  ฝ่ายกำกับการสอบ 

                     ผู้กำกับการสอบ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการของผู้กำกับการสอบ 
 

อาคาร 3   (อาคาร 424 ล พิเศษ)  (สอบวันที่ 2, 4 พ.ย. 63) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาคาร 4   (อาคาร 216 ล/55)  (สอบวันที่ 2, 4 พ.ย. 63) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    
                  

ห้องสอบ ผู้กำกับการสอบ ผู้ช่วยผู้กำกับการสอบ 
ม.3/1 (342) นางสาวอรพินท์  มีกุญชร 

นายภาณุวิชญ์  สว่างไสว 
ม.3/2 (343) นางสาววรรณนิภา  สวัสดิมงคล 

ม.3/3 (344) นางสาวรัตติยา  จันทคาม 
นายอุเทน  บำรุงนา 

ม.3/4 (345) นางจุฑา  ประกอบกิจ 
ม.3/5 (346) นางสาวรัชฎาพร  ศรีวิชัย 

นายเอนก  จิณารักษ์ 
ม.3/6 (347) นางสาวจงจินต์  บัวเผื่อน 
ม.3/7 (332) นางสาวสุภัทร์ธิดา  ปักษา 

นายชัยพัฒน์  ราญรอน 
ม.3/8 (333) นางสาวกิ่งกาญจนา  สุวรรณโชติ 
ม.3/9 (334) นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว 

นางดวงกมล  พรพลานามัย 
ม.3/10 (335) นางสาวศิริขวัญ  กรกฎ 
ม.5/1 (336) นางสาวเกศกนก  สิทธิพงศ์ 

นางสาวสมปอง  พรามเอก 
ม.5/2 (337) นายวิศรุต  เลขการ 
ม.5/3 (338) นางสาวนันทพร  บุญประถม นายภาณุพงศ์  ลาภเกิน 
ม.5/4 (321) นางสาวอภิญญา  บุตรพรม 

นางปฏิมา  บุญล้อม 
ม.5/5 (322) นางสาวกาญจนา  วงศ์อินทร์ 
ม.5/6 (326) นายศิริพงศ์  เงินบุคคล นางสาวเพลินจิตร  นาบุญ 

ห้องสอบ ผู้กำกับการสอบ ผู้ช่วยผู้กำกับการสอบ 
ม.1/1 (424) นางสาวจุฑามาศ  เงินงาม 

นางสาวชนัญญา  ช่างตกแต่ง 
ม.1/2 (425) นางสาวลลิตา  รสธรรม 

ม.1/3 (426) นายลิขิต  ฟุ้งขจร 
นางสาวลาวัณย์  เอ่ียมจำรัส 

ม.1/4 (427) นางกานต์สิรี  มาตย์วิเศษ 
ม.1/5 (437) นางสาวนันท์ชรีย์  ลี้ไพโรจน์กุล 

นางสาวชนิดา  รื่นรมย์ 
ม.1/6 (436) นางจุฑารัตน์  เกิดทอง 
ม.1/7 (435) นางสาวอภันตรี  ฉลอง 

นางสาวพรนิภา  อุทธา   
ม.1/8 (434) นายสุรเดช  สอนภักดิ์ 
ม.1/9 (433) นางสาวสุปรียา  อินองการ 

นางชบา  เมืองคำ 
ม.1/10 (432) นางศศธร  ทองจันทร์ 



 4  
อาคาร 3   (อาคาร 424 ล พิเศษ)  (สอบวันที่  3, 5 พ.ย. 63) 

 
 

อาคาร 4   (อาคาร 216 ล/55)  (สอบวันที่  3, 5 พ.ย. 63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
         หมายเหต ุ    1. ผู้กำกับการสอบ  อาคาร 3  ชั้นที่ 2  เบิกข้อสอบที่ใช้สอบได้ที่ ห้องกฤษณา 
                 2. ผู้กำกับการสอบ อาคาร 3 ชั้นที่ 3, 4  เบิกข้อสอบที่ใช้สอบได้ที่ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  
                          3. ผู้กำกับการสอบ อาคาร 4 เบิกข้อสอบท่ีใช้สอบได้ที่  ห้องพักครู MEP 
 

                  หน้าที่ผู้ช่วยผู้กำกับการสอบ 
1. ช่วยเหลือผู้กำกับการสอบแจก-เก็บข้อสอบ  กระดาษคำตอบ  ควบคุมห้องสอบและดำเนินการสอบให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
2. ประสานงานกับครูประจำวิชาในกรณีข้อสอบมีปัญหา 

ห้องสอบ ผู้กำกับการสอบ ผู้ช่วยผู้กำกับการสอบ 
ม.4/1 (332) นางสาวกัญญ์วรา  อักษรเสือ 

นางสาวแสงรวี  บุญพิทักษ์ 
ม.4/2 (333) นายธนิต  มัชฌิมา 

ม.4/3 (334) นายนคร  สร้อยสน 
นางวิลาสินี  อุดแก้ว 

ม.4/4 (335) นางสาวอุบลวรรณ  ประจง 
ม.4/5 (336) นายโอฬาร  พาชื่น 

นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์ 
ม.4/6 (337) นางนิตติกา  พลทะกลาง 
ม.6/1 (342) นายธีรพร  เอ้ือเฟ้ือ 

นางสาวพนิดา  สารพล 
ม.6/2 (343) นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง 
ม.6/3 (344) นายคมกริช  ซ้อนบุญ 

นางสาวนิรชา  ชมชื่น 
ม.6/4 (345) นางสาวจารุวรรณ  จันทมัตตุการ 
ม.6/5 (346) นางสาวปรีดาวรรณ  วิชาธิคณุ 

นางสาวพรกนก  จำเนียร 
ม.6/6 (347) นายสายัณห์  ศรีขวัญ 

ห้องสอบ ผู้กำกับการสอบ ผู้ช่วยผู้กำกับการสอบ 
ม.2/1 (424) นายนิกร  คงอินทร์ 

นายณัฐพล  บุญสละ 
ม.2/2 (425) นางสาวสราลี  งามดี 

ม.2/3 (426) นางสายชล  ต่ายนิล 
นางสาวลักษิกา  คล้ายคลึง 

ม.2/4 (427) นางสาวรุ่งนภา  ดอนเงิน 
ม.2/5 (437) นางกุลธิดา  ถินกลั่น 

นางสาวอัจฉรา  คำเลิศ 
ม.2/6 (436) นายศรายุทธ  อินทะศรี 
ม.2/7 (435) นายกฤษฎา  นาหมื่น 

นางอรวรรณ  นธีนาม 
ม.2/8 (434) นางสาววิลาวัลย์  เกียรติถนอมกิจ 
ม.2/9 (433) นายวรุฒ  บุญประเสริฐ 

นางสาวจิรนันท์  ชั้นชาต ิ
ม.2/10 (432) นางบุญญารัศมิ์  จันทคาม 



 5  
3. เบิกข้อสอบจากกรรมการเก็บรักษาข้อสอบในอาคารเรียนนำข้อสอบและกระดาษคำตอบที่สอบเสร็จ

แล้วส่งที่กรรมการเก็บรักษาข้อสอบในอาคารเรียนนั้นๆ 
4. เบิกและส่งคืนอุปกรณ์การสอบเมื่อสอบเสร็จที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
2.4  ฝ่ายโรเนียวข้อสอบ   ประกอบด้วย 
      1.  นายรัชพล  เที่ยงดี                      ประธานกรรมการ 
      2.  นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว                กรรมการ  
      3.  นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์   กรรมการ 
      4.  นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   กรรมการ 
      5.  นักการภารโรง             กรรมการ 
 
2.5  ฝ่ายตรวจกระดาษคำตอบ 

                      ให้ครูประจำวิชาเป็นกรรมการตรวจข้อสอบตามวิชาที่ได้รับผิดชอบโดยเบิกกระดาษคำตอบไปตรวจ   
และส่งคืนนางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ, นายรัชพล  เที่ยงดี, นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว, นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์  หรือ
นางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา  ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

2.6  ฝ่ายตรวจทานกระดาษคำตอบ  การกรอกคะแนนและการให้ระดับผลการเรียน 
           ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เป็นกรรมการตรวจทานกระดาษคำตอบ  การกรอกคะแนนและการให้ระดับ 

ผลการเรียน 
 
3.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
         3.1  นายวรพจน์  กรณวงศ์ ประธานกรรมการ 
         3.2  นายธนิต  มัชฌิมา กรรมการ 
         3.3  นักการภารโรง กรรมการ 
         มีหน้าที ่ ดำเนินการจัดห้องสอบที่อาคาร  3  จำนวน 16 ห้องสอบ   อาคาร 4  จำนวน  10  ห้องสอบ    
ตามท่ีกำหนดในแผนผังแสดงห้องสอบ 
 
4.  วันส่งข้อสอบ 
          ให้ครูประจำวิชาส่งข้อสอบที่ใส่ซองเรียบร้อยแล้วพร้อม Files ข้อสอบ  ส่งที่  นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ,   
นายรัชพล  เที่ยงดี, นางสาวกุสุมา  จันทร์แก้ว, นางสาวพิราวรรณ์  ศรีสัตย์  หรือนางสาวสุธารทิพย์  พู่โต๊ะยา   
ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  วันที่ 26 - 30 ต.ค. 63 
 
5.  การสอบนอกตาราง 
 ให้ครูประจำวิชาดำเนินการสอบในแต่ละวิชาให้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งส่ง Files ข้อสอบ  ตัวอย่างข้อสอบ 
ที่งานวัดผลประเมินผล ในวันที่ 26 - 30 ต.ค. 63 
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6.  วันสอบ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1, 3, 5   สอบวันที่   2, 4 พ.ย. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2, 4, 6   สอบวันที ่ 3, 5 พ.ย. 63  
 
7.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ระเบียบวินัย และความปลอดภัย 
          1.  นายชลิต  เสนาะสันต์               ประธานกรรมการ 
 2.  นายณัฐพล  ดังสนั่น                                             กรรมการ 
          มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และปลอดภัย 
 

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ด้วยความวิริยะ เสียสละ  อย่างเต็ม
ความสามารถ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สั่ง  ณ  วันที่   22  ตุลาคม  2563  

                                                            
 

                                                                             (นายสันติ  มุกดาสนิท) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7  
                                                      แผนผังแสดงห้องสอบ   
                                                                                                                        N 
    อาคาร  3   (424  ล  พิเศษ)   (สอบวันที่ 2, 4 พ.ย. 63)                                 

ห้อง 
 
 

น้ำ 
 
 

หญิง 

ห้อง
จริยธรรม 

3/1 
(342) 

3/2 
(343) 

3/3 
(344) 

3/4 
(345) 

3/5 
(346) 

3/6 
(347) 

ห้องสาระ
สังคมฯ 

ห้อง 
 
 

น้ำ 
 
 

ชาย 

ห้องสาระ
ภาษาไทย 

3/7 
 (332) 

3/8 
(333) 

3/9 
(334) 

3/10 
(335) 

5/1 
(336) 

5/2 
(337) 

5/3 
(338) 

5/4 
(321) 

5/5 
(322) 

ห้อง   ICT 
5/6 

(326) 
 (327) 

ห้องสาระ 
คณิตศาสตร ์

ห้องสำนักงาน 
 
     อาคาร 4 (216 ล/55) (สอบวันที่ 2, 4 พ.ย. 63) 

(438) 
1/5 

 (437) 
1/6 

(436) 
1/7 

(435) 
1/8 

 (434) 
1/9 

(433) 
1/10 
(432) 

(431) 

(428) 
1/4 

(427) 
1/3 

(426) 
1/2 

(425) 
1/1  

(424) 
(423) (422) (421) 

ห้องพักครู 
MEP 

 
ห้องสาระ

ต่างประเทศ 
 

   อาคาร  3   (424  ล  พิเศษ)   (สอบวันที่ 3, 5 พ.ย. 63)                                 
ห้อง 

 
 

น้ำ 
 
 

หญิง 

ห้อง
จริยธรรม 

6/1 
(342) 

6/2 
(343) 

6/3 
(344) 

6/4 
(345) 

6/5 
(346) 

6/6 
(347) 

ห้องสาระ
สังคมฯ 

ห้อง 
 
 

น้ำ 
 
 

ชาย 

ห้องสาระ
ภาษาไทย 

4/1 
 (332) 

4/2 
(333) 

4/3 
(334) 

4/4  
(335) 

4/5  
(336) 

4/6 
(337) 

  (338) 

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

คณิตศาสตร ์
ห้องสำนักงาน 

 
     อาคาร 4 (216 ล/55) (สอบวันที่ 3, 5 พ.ย. 63) 

(438) 
2/5 

 (437) 
2/6 

(436) 
2/7 

(435) 
2/8  

(434) 
2/9 

(433) 
2/10 
(432) 

(431) 

(428) 
 2/4 
(427) 

2/3 
(426) 

2/2 
(425) 

2/1  
(424) 

(423) (422) (421) 

ห้องพักครู 
MEP 

 
ห้องสาระ

ต่างประเทศ 



 8  
ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1,3,5 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
วัน เดือน 

ปี 
เวลา 

จำนวน 
ชั่วโมง 

ม.1 ม.3 ม.5 

2 พ.ย. 63 

08.30-09.30 1 ชม. 
ค 21103 (1/1) 

ค 21105 (1/2-10) 
ค 23103 (3/1) 

ค 23105 (3/2-10) 
ค 32105 (5/1-3) 
ค 32107 (5/4-6) 

09.40-10.10 30 นาที ศ 21101 ศ 23101 ศ 32101 
10.20-10.50 30 นาที ท 21101 ท 23101 ท 32101 

11.00-11.30 30 นาที 
จ 21201 (1/1-4,1/6-10) 

จ 21205 (1/5) 
จ 23203 

จ 32207 (5/1-3,5) 
จ 32201 (5/4) 

12.00-13.00 1 ชม. พักกลางวัน 

13.00-13.30 30 นาที 
พ 21108 (1/1) 

พ 21106 (1/2-10) 
พ 23106 (3/1) 

พ 23101 (3/2-10) 
พ 32101 

13.40-14.10 30 นาที 
ส 21161 ประวัติศาสตร์ ส 23161 ประวัติศาสตร์ 

ง 32101 (5/1,3,5) งานช่าง 
ง 32102 (5/2,4,6) ประดิษฐ์ 

14.20-14.50 30 นาที ง 21207 (1/6) แปรรูปอาหาร 
ง 21209 (1/7 ) เกษตรปลอดสาร 

ง 21224 (1/8-10) โลกอาชีพ 

ง 23101 (3/2,4,6,8,10) 
งานประดิษฐ์ ว 32261 (5/1-3) ดาราศาสตร์ 

4 พ.ย. 63 

08.30-09.00 30 นาที ว 21103 (1/1) 
ว 21101 (1/2-10) 

ว 23102 (3/1) 
ว 23101 (3/2-10) 

อ 32202 (5/1-4,6) 
อ 32201 (5/5) 

09.10-09.40 30 นาที ส 21101 ส 23101 ส 32101 
09.50-10.20 30 นาที ง 21101 (1/1,3,5,7,9 ) งานบ้าน 

ง 21102 (1/2,4,6,8,10) เกษตร 
ท 23201 IS1 

10.30-11.00 30 นาที - - ท 32202 (5/4-6) 
10.30-11.30 1 ชม. ค 21207  ค 23205 ค 32205 (5/1-3) 
12.00-13.00 1 ชม. พักกลางวัน 
13.00-13.30 30 นาที อ 21103 (1/1) 

อ 21101 (1/2-10) 
อ 23103 (3/1) 

อ 23101 (3/2-10) 
อ 32101 

13.40-14.10 30 นาที 
อ 21203 (1/1,4) 

ท 21204 (1/6-10) 

อ 23208 (3/1) 
อ 23201 (3/2-5) 
ง 23268 (3/6-8)  

ง 23262 (3/9-10) 

ง 32202 (5/4-5) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

13.40-14.40 1 ชม. - - ว 32225 (5/1-3) เคมี2 

14.20-14.50 30 นาที ส 21201 อาเซียน2 (1/1,6-10) - - 

 
หมายเหตุ วิชาที่สอบ 30 นาที นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
  วิชาที่สอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลา 15 นาท ี
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ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 2,4,6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
วัน เดือน 

ปี 
เวลา 

จำนวน 
ชั่วโมง 

ม.2 ม.4 ม.6 

3 พ.ย. 63 

08.30-09.30 1 ชม. 
ค 22103 (2/1) 

ค 22105 (2/2-10) 
ค 31105 (4/1-3) 
ค 31107 (4/4-6) 

ค 33103 (6/1-4) 
ค 33105 (6/5-6) 

09.40-10.10 30 นาที IS1 อ 31205 อ 33207 
10.20-10.50 30 นาที ท 22101 ท 31101 ท 33101 

11.00-11.30 30 นาที 
พ 22105 (2/1) 

พ 22101 (2/2-10) 
พ 31101 พ 33101 

11.40-12.10 30 นาที - 
ว 31262 (4/1-3) ดาราศาสตร์ 

อ 31201 (4/5) 
 

12.00-13.00 1 ชม. พักกลางวัน 

13.00-13.30 30 นาที จ 22201 
ว 31245 (4/1-3) ชีวเพิ่มเติมฯ จ 

31203 (4/4) 
จ 31205 (4/5-6) 

จ 33205 

13.40-14.10 30 นาที ส 22161 ประวัติศาสตร์ ส 31161 ประวัติศาสตร์ ง 33277 (6/3-6) งานไม้ 

13.40-14.40 1 ชม. - - ว 33201 (6/1-2) ฟิสิกส์ 

14.20-14.50 30 นาที - ง 31280 (4/1-5) การบริการฯ - 
15.00-15.30 30 นาที - ว 31202 (4/1-3) ฟิสิกส์ - 

5 พ.ย. 63 

08.30-09.00 30 นาที 
ว 22103 (2/1) 

ว 22101 (2/2-10) 
ว 31143 (4/1-3) ชีวภาพฯ 

ว 31144 (4/4-6) ชีวพื้นฯ 

ว 33161 (6/1-2)                   
ดาราศาสตร์พื้นฐาน 

ว 32225 (6/3-4) สาร1ฯ 

ว 33226 (6/5-6) สาร2ฯ 

09.10-09.40 30 นาที 
อ 21103 (2/1) 

อ 22101 (2/2-10) 
อ 31101 อ 33101 

09.50-10.20 30 นาที ศ 22102 ศ 31101 ศ 33101 
10.30-11.30 1 ชม. ค 22207 ค 31207 (4/1-3) ค 33205 (6/1-4) 
12.00-13.00 1 ชม. พักกลางวัน 
13.00-13.30 30 นาที ส 22101 ส 31101 ส 33101 

13.40-14.10 30 นาที 
ง 22102 (2/1,3,5,7,9 )  งานช่าง 
ง 22101 (2/2,4,6,8,10)  ธุรกิจ 

ง 31102 (4/1,3,5) เกษตร 
ง 31101 (4/2,4,6) งานบ้าน 

ท 33202 (6/1-4) 
ท 33201 (6/5-6) 

14.20-14.50 30 นาที 
อ 22206 (2/1) 

ท 22201 (2/6-10) 
ท 31201 (4/4-6) - 

14.20-15.20 1 ชม. - ว 31224 (4/1-3) เคมีเพิ่มเติม ว 33221 (6/1-2) เคมี4 

 
หมายเหตุ วิชาที่สอบ 30 นาที นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 10 นาที 
  วิชาที่สอบ 1 ชั่วโมง นักเรียนต้องอยู่ในห้องสอบก่อนหมดเวลา 15 นาที 

 


