
 

 
คําสั่งโรงเรียนบางระกําวิทยศกึษา 

ท่ี  257 / 2563 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563 
...................................................................... 

 

   ดวยโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษากําหนดใหนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  สอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2563  ตั้งแตวันจันทรท่ี  2 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันศุกรที่  6  พฤศจิกายน 2563   

เพ่ือใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 

            1.  คณะกรรมการอํานวยการสอบ 

 1.1  นายธนู เมฆี   ผูอํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 

 1.2  นางนาฏอนงค       เขียวพฤกษ   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน     กรรมการ 

 1.3  นางวรรณศิริ สิงหมา   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 1.4  นายนรินทร ขุนมิน   หัวหนากลุมบริหารทั่วไป  กรรมการ   

 1.5  วาที่ ร.ต.เลาะ เทียมเมฆ   หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 

 1.6  นางพัชรีวรรณ ตลับทอง   หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ กรรมการ 

 1.7  นางนวินดา พัฒนศิริ   หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 1.8  นางสาวบังอร      ชะเอมจันทร           หัวหนากลุมบริหารวิชาการ          กรรมการ 

 1.9  นางชุดาภรณ   แพทยสวัสดิ์   หัวหนางานวัดผลและประเมินผล  กรรมการและเลขานุการ 

                 หนาท่ี   อํานวยความสะดวกเก่ียวกับสนามสอบ  การสอบ  ควบคุม  กํากับดูแล  แกไขปญหาและ 

                           อุปสรรคอันจะเกิดขึ้นใหเรยีบรอยถูกตองตามระเบียบและเก็บรักษาขอสอบ การรับ-สง 

                           ขอสอบ  ใหดําเนินการไปดวยความเรียบรอย 
 
 

 2.  คณะกรรมการกลาง 

                2.1  นางนาฏอนงค       เขียวพฤกษ       ประธานกรรมการ 

                2.2  นางสาวบังอร         ชะเอมจันทร                   กรรมการ 

                2.3  นางสาวเบญจวรรณ  ณ จันตา                   กรรมการ 

                2.4  นิสิตฝกประสบการณทุกทาน                   กรรมการ 

                2.5  นางชุดาภรณ         แพทยสวัสดิ์                 กรรมการและเลขานุการ   
   

      หนาที่   1.  จัดขอสอบจากคลังขอสอบ  แจก – เก็บ จากกรรมการกํากับหองสอบ แยกให 

           อาจารยประจําวิชารับไปตรวจ 

       2.  กํากับดูแลการสอบใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
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  3.  คณะกรรมการกํากับหองสอบ 
 

ระดับชั้น หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.1/1 (45 คน) 

ม.1/2 (43 คน) 

ม.1/3 (42 คน) 

ม.1/4 (41 คน) 

128 

124 

125 

126 

นางสาวปวีณา  แกวกอง  ,  นายเกริกเกียรติ   สิงหทอง 

นายพิศาล  นุชจันทร ,  นางสาวเบญญาภา   สมรูป 

นายธีรวัฒน   กัดมั่น ,  นางสาวนฤมล  จันทะพนม 

นางวรรณศิร ิ สิงหมา , นางสมพิศ  หาญไพบูลย   

ม.2/1 (43 คน) 

ม.2/2 (46 คน) 

ม.2/3 (43 คน) 

ม.2/4 (38 คน) 

122 

111 

114 

123 

นางสาวเบญญาภา  มวงไตร , นายสมเกียรติ  รักกูล 

นางอารีย   แยมภู ,  นางจงจิตต  ศรีดี 

นางณัฐธยาน  เพ็งสุวรรณ  ,  นายยุทธนา ขําวงคฆอง 

นายพุทธ  ธรรมสิริวิชชา ,  นายสิงหราช พุมบานเย็น  

ม.3/1 (38 คน) 

ม.3/2 (41 คน) 

ม.3/3 (44 คน) 

ม.3/4 (42 คน) 

323 

324 

325 

326 

นายนรนิทร  ขุนมิน ,  นางสาวจีระนันท กลิ่นถือศิล 

นางสาวกรรณกิาร  เศียรอุน , นายศิลาชัย    คงสุจริต 

นางสาวนันทวรรณ  บูลยประมุข , วาที่รอยตรีเลาะ  เทียมเมฆ 

นางสุธิพร อินนารี , นายชิษณุ   นิกรธีระวงศ 

ม.4/1 (34 คน) 

ม.4/2 (48 คน) 

ม.4/3 (35 คน) 

ม.4/4 (38 คน) 

127 

121 

112 

336 

นายพีระพงษ  ปญญา , นางนวินดา  พัฒนศิริ 

นางวันเพ็ญ  มวงสวน  ,  นางปอลิณ   หยุนตระกูล 

นางสาววีระนุช  เอ่ียมละออ , นายปฏิภาณ  ทองพงษเนียม 

นางพรรณี  พงษพานทอง ,  นายปยะ  สิงหเรือง 

ม.5/1 (30 คน) 

ม.5/2 (30 คน) 

ม.5/3 (33 คน) 

322 

333 

332 

นางปลกร  ปราสาททรัพย , นางสาวรภีพร  ศรีสอาด 

นางพัชรีวรรณ   ตลับทอง  ,  นางสาวณัฐพร   ทิมจันทร 

นางสาวธนกมล  อัสถิ  ,  นายธาดาพงศ  ทองหลา 

ม.6/1 (27 คน) 

ม.6/2 (32 คน) 

ม.6/3 (35 คน) 

337 

327 

334 

นางธนพรรณ  เดชาติวงศ ณ อยุธยา , น.ส.นรีวัจน  พิพัฒนศาสตร 

นางศุภจิตรา  สุทธิ , นางดวงดาว   จันทรโต 

นางสีดา   มณีกูล , นายรัตนกร  ไกรฤกษ 
 

หนาที่   ควบคุมดูแลการสอบตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

           วาดวยการปฏิบัติตัวของผูเขาสอบ 

4.   คณะกรรมการกํากับหองสอบสํารอง 

  4.1  นางสาวอินทิรา       วรณุณรงค   กรรมการ 

  4.2  นางสาวรัญชิดา  นิเวศนา    กรรมการ 

  4.3  นายอานนท  เหมะคช    กรรมการ 

  4.4  นายไกรวุฒิ    ชรนิทร    กรรมการ 

 หนาที่   ควบคุมดูแลการสอบตามที่ไดรบัมอบหมายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 

          วาดวยการปฏิบัติตัวของผูเขาสอบ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหองสอบแตละหอง 

   ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได 
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5.  คณะกรรมการจัดทําขอสอบ 

     คณะครูผูสอนทุกทาน 
 

     หนาที่  1)  จัดทําขอสอบสําหรับนักเรียนและบรรจุซอง  ( โดยใหหัวหนากลุมสาระฯ และหัวหนา 

กลุมบริหารวิชาการตรวจสอบกอนนําไปสําเนา นําสงกลุมบริหารวิชาการภายในวันที่  30 ตลุาคม 2563 ) 

               2)  สงขอสอบตนฉบับพรอมเฉลย / แบบวิเคราะหขอสอบ วันที่  30 ตุลาคม 2563 

                    ** (ท้ังขอสอบที่สอบในตารางสอบและสอบนอกตารางสอบ) 

 

           6.  คณะกรรมการตรวจขอสอบ  

            คณะครูผูสอนทุกทาน  
  

                หนาที่  1.  รับขอสอบ  ที่กลุมบริหารวิชาการ  เพื่อดําเนินการตรวจ/เตรียมขอมูลในการลงคะแนน 

                           2.  สงคะแนนหลังสอบกลางภาค / สอบปลายภาค ในระบบ SGS พรอมท้ังพิมพเอกสารสง

งานบริหารวิชาการ  ภายในวันพฤหัสบดีที่  12 พฤศจิกายน  2563 
 

           7.  คณะกรรมการอดัสําเนาขอสอบ   

  7.1 นายยุทธนา  ขําวงคฆอง      ประธานกรรมการ 

  7.2 นายเกริกเกียรติ  สิงหทอง     กรรมการ 

  7.3 นางสาวเบญญาภา สมรูป      กรรมการ 

  7.4 นายสิงหราช  พุมบานเย็น    กรรมการ 

  7.5 นางสาวรัญชิดา  นิเวศนา     กรรมการ 

  7.6 นางสาวอินทิรา  วรณุณรงค    กรรมการ 

  7.7 นายศิลาชัย  คงสุจริต     กรรมการ 

  7.8 นางสาวนฤมล  จันทะพนม    กรรมการ 

  7.9 นายอานนท  เหมะคช     กรรมการ 

  7.10 นายสมเกียรติ  รักกูล     กรรมการ 

  7.11 นายชิษณุ  นิกรธีระวงศ    กรรมการ 

  7.12 นายไกรวุฒิ    ชรินทร     กรรมการ 

  7.13 นายจิราวัฒน  สีบาน     กรรมการ 

  7.14 นายธนเดช  มัจฉานอย    กรรมการ 
 

               หนาที่  ประสานงาน  รับขอสอบเพ่ืออัดสําเนาใหทันในวันสอบ 
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          8.  คณะกรรมการรับ-สงขอสอบ   

 8.1  นางชุดาภรณ    แพทยสวัสด์ิ   ประธานกรรมการ 

 8.2  นายจิราวัฒน  สบีาน       กรรมการ 

  8.3  นายธนเดช  มัจฉานอย      กรรมการ 

 8.4  นายไกรวุฒิ    ชรินทร       กรรมการ 

  8.5  นายอานนท  เหมะคช       กรรมการ 

  8.6  นางสาวเบญจวรรณ ณ จันตา    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                หนาท่ี  ประสานงาน  รับ – สง ขอสอบ  ระหวางกรรมการกลาง และกรรมการกํากับหองสอบ  

                          ตามเวลาที่กําหนดในตาราง 

  

                      ส่ัง ณ  วันที ่ 26  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                                         (นายธนู    เมฆี) 

                            ผูอํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศกึษา 
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

วันองัคาร 

3 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค21101    คณิตศาสตร 

ส21101    สังคมศึกษาฯ 

อ21101    ภาษาอังกฤษ 

1.1-1.4 

1.1-1.4 

1.1-1.4 

13.00-14.00 

14.00-14.40 

60 

40 

ว21103    วิทยาการคาํนวณ 

พ21101    สุขศึกษา 

1.1-1.4 

1.1-1.4 

วันพฤหัสบดี 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ท21101    ภาษาไทย 

ส21102    ประวัติศาสตร 

ท20209    งานหองสมุด 

1.1-1.4 

1.1-1.4 

1.1-1.4 

13.00-13.40 

13.40-14.20 

13.40-14.40 

13.40-14.40 

13.40-14.40 

13.40-14.40 

40 

40 

60 

60 

60 

60 

ศ21101     ศิลปะ 

พ20201    ฟุตซอล 

ง20227     งานใบตอง 

ว20217     ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต  

จ20201     ภาษาจีน 

ว20201     ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

1.1-1.4 

1.1(กีฬา)  

1.1(การงาน) 

1.2 

1.3 

1.4 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.10 

10.30-11.30 

10.30-11.30 

60 

60 

40 

60 

60 

ว21101    วิทยาศาสตร 1 

ง21101     การงานอาชีพ 

ศ20214    สรางสรรคงานศิลป 1 

อ20207    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

ค21201    คณิตศาสตรเพ่ิมเติม  

1.1-1.4 

1.1-1.4 

1.1-1.2 

1.3 

1.4 

13.00-13.40 

13.40-14.40 

40 

60 

พ21102    พลศึกษา 

ว20211    การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 

1.1-1.4 

1.1-1.4 
 

  หมายเหตุ  วิชาที่สอบนอกตาราง   ส20231   หนาท่ีพลเมอืง 1 /  ม.1.1-1.4 
          

ระดับชั้น หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.1/1 (45 คน) 

ม.1/2 (43 คน) 

ม.1/3 (42 คน) 

ม.1/4 (41 คน) 

128 

124 

125 

126 

นางสาวปวีณา  แกวกอง  ,  นายเกริกเกียรติ   สิงหทอง 

นายพิศาล  นุชจันทร ,  นางสาวเบญญาภา   สมรูป 

นายธีรวัฒน   กัดมั่น ,  นางสาวนฤมล  จันทะพนม 

นางวรรณศิร ิ สิงหมา , นางสมพิศ  หาญไพบูลย   
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา ชั้น 

วันองัคาร 

3 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค22101    คณิตศาสตร 

ส22101    สังคมศึกษาฯ 

อ22101    ภาษาอังกฤษ 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

13.00-14.00 

14.00-14.40 

60 

40 

ว22103    วิทยาการคาํนวณ 

พ22101    สุขศึกษา 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

วันพฤหัสบดี 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.10 

11.10-11.50 

60 

60 

40 

40 

ท22101    ภาษาไทย 

ส22102    ประวัติศาสตร 

ศ22101    ศลิปะ 

ง22101    การงานอาชีพ 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.10 

10.30-11.30 

10.30-11.30 

60 

60 

40 

60 

60 

ว22101    วิทยาศาสตร 3 

ว20217    การเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพทอน 

ศ20209    วาดภาพระบายสี 1 

จ20203    ภาษาจีน 3 

ว20203    เริ่มตนกับโครงงานวิทยาศาสตร 

2.1-2.4 

2.1-2.4 

2.1-2.2 

2.3 

2.4 

13.00-13.40 

13.40-14.10 

13.40-14.10 

13.40-14.30 

13.40-14.40 

40 

40 

40 

60 

60 

พ22102    พลศึกษา 

ง20267     โครงงานพ้ืนฐาน 1 

พ20207    วอลเลยบอล 

อ20209    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 

I20201     การศึกษาคนควาและสรางองคความรู   

2.1-2.4 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 
 

หมายเหตุ  วิชาที่สอบนอกตาราง  ส20233   หนาที่พลเมือง 3  / ม.2.1 -2.4    

              

ระดับชั้น หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.2/1 (43 คน) 

ม.2/2 (46 คน) 

ม.2/3 (43 คน) 

ม.2/4 (38 คน) 

122 

111 

114 

123 

นางสาวเบญญาภา  มวงไตร , นายสมเกียรติ  รักกูล 

นางอารีย   แยมภู ,  นางจงจิตต  ศรีดี 

นางณฐัธยาน  เพ็งสุวรรณ  ,  นายยุทธนา ขําวงคฆอง 

นายพุทธ  ธรรมสิริวิชชา ,  นายสิงหราช พุมบานเย็น  
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ชื่อวิชา ช้ัน 

วันองัคาร 

3 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค23101    คณิตศาสตร 

ส23101    สังคมศึกษาฯ 

อ23101    ภาษาอังกฤษ 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

13.00-14.00 

14.00-14.40 

60 

40 

ว23103    วิทยาการคาํนวณ 

พ23101    สุขศึกษา 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

วันพฤหัสบดี 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.10 

11.10-11.50 

60 

60 

40 

40 

ท23101    ภาษาไทย 

ส23102    ประวัติศาสตร 

ศ23101    ศลิปะ 

ง23101    การงานอาชีพ 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.10 

10.30-11.30 

10.30-11.30 

60 

60 

40 

60 

60 

ว23101    วิทยาศาสตร 5 

ว20215    การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

ศ20211    งานทัศนศิลปและออกแบบ 1 

จ20205    ภาษาจีน 5 

ค23201    คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 

3.1-3.4 

3.1-3.4 

3.1-3.2 

3.3 

3.4 

13.00-13.40 

13.40-14.10 

13.40-14.10 

13.40-14.30 

13.40-14.40 

40 

40 

40 

60 

60 

พ23102    พลศึกษา 

ง30272     โครงงานชาง 

พ20203    ฟุตซอล 

อ20211    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5 

ว20208     วิทยาศาสตรกับความงาม 

3.1-3.4 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
 

หมายเหตุ      วิชาที่สอบนอกตาราง    ง20236  หนาที่พลเมือง 6  /  ม.3.1-3.4 

     

ระดับชั้น หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.3/1 (38 คน) 

ม.3/2 (41 คน) 

ม.3/3 (44 คน) 

ม.3/4 (42 คน) 

323 

324 

325 

326 

นายนรนิทร  ขุนมิน ,  นางสาวจีระนนัท กลิ่นถือศิล 

นางสาวกรรณิการ  เศยีรอุน , นายศลิาชัย    คงสุจริต 

นางสาวนันทวรรณ  บูลยประมุข , วาที่รอยตรีเลาะ  เทียมเมฆ 

นางสุธิพร อินนารี , นายชิษณุ   นิกรธีระวงศ 
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
 

หมายเหตุ  วิชาที่สอบนอกตาราง    ท31101    ภาษาไทย  /ม.4.1-4.4 

      ท30207    ประวัติวรรณคดี 1 / ม.4.3 

      ท30201    การอานและพิจารณาวรรณกรรม / ม.4.3 
  

ระดับช้ัน หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.4/1 (34 คน) 

ม.4/2 (48 คน) 

ม.4/3 (35 คน) 

ม.4/4 (38 คน) 

127 

121 

112 

336 

นายพีระพงษ  ปญญา , นางนวินดา  พัฒนศิริ 

นางวันเพ็ญ  มวงสวน  ,  นางปอลิณ   หยุนตระกูล 

นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ , นายปฏิภาณ  ทองพงษเนียม 

นางพรรณ ี พงษพานทอง ,  นายปยะ  สิงหเรือง 

 

 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ช่ือวิชา ช้ัน 

วันจันทร 

2 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค31101    คณิตศาสตร 

ส31101    สังคมศกึษาฯ 

อ31101    ภาษาอังกฤษ 

4.1-4.4 

4.1-4.4 

4.1-4.4 

13.00-13.40 

13.40-14.20 

14.20-15.20 

14.20-15.50 

40 

40 

60 

90 

ศ31101    ศิลปะ 

พ32101    สุขศึกษาและพลศึกษา 

อ30215    ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ1  

ว30231    เคมี 1 

4.1-4.4 

4.1-4.4 

4.3 

4.4 

วันพุธ 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ว31106    วิทยาการคํานวณ 

ส31102    ประวัตศิาสตร 

ง31101    การงานอาชีพ 

4.1-4.4 

4.1-4.4 

4.1-4.4 

13.00-14.00 

14.00-15.30 

60 

90 

ว30266    โลกดาราศาสตรและอวกาศ 1   

ค31201    คณิตศาสตรเพิ่มเตมิ 

4.4 

4.4 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

09.30-10.30 

60 

60 

60 

60 

อ30207    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 

I30201     การศึกษาคนควาและสรางองคความรู 

จ30201    ภาษาจีน7 

ว30251    ชีววิทยา 1 

4.3 

4.4 

4.3 

4.4 

13.00-14.00 

13.00-14.30 

14.00-14.40 

60 

90 

40 

ส30209    อาเซียนศึกษา 

ว30211    ฟสิกส 1 

ศ30211    ดนตรีในวีถีชีวิตของไทยทรงดํา 

4.3 

4.4 

4.3 
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 
 

หมายเหตุ  วิชาที่สอบนอกตาราง    ท30209   วรรณกรรมปจจุบัน / ม.5.2 
        

ระดับช้ัน หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.5/1 (30 คน) 

ม.5/2 (30 คน) 

ม.5/3 (33 คน) 

322 

333 

332 

นางปลกร  ปราสาททรัพย , นางสาวรภีพร  ศรีสอาด 

นางพัชรีวรรณ   ตลับทอง  ,  นางสาวณัฐพร   ทิมจันทร 

นางสาวธนกมล  อัสถิ  ,  นายธาดาพงศ  ทองหลา 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ช่ือวิชา ช้ัน 

วันจันทร 

2 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค32101    คณิตศาสตร 

ส32101    สังคมศกึษาฯ 

อ32101    ภาษาอังกฤษ 

5.1-5.3 

5.1-5.3 

5.1-5.3 

13.00-13.40 

13.40-14.40 

13.40-15.10 

14.40-15.20 

40 

60 

90 

40 

ศ32101    ศิลปะ 

ส30203    เศรษฐกิจพอเพียง 

ว30233    เคมี 3 

ง30289    งานสงเสรมิอาชีพอิสระ 

5.1-5.3 

5.1-5.2 

5.3 

5.1 

วันพุธ 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

10.30-11.30 

10.30-12.00 

60 

60 

60 

60 

90 

ท32101    ภาษาไทย 

ว30119    วิทยาศาสตรกายภาพ 1 (เคมี) 

ง30238    อาหารวาง 

จ30203    ภาษาจีน 9 

ค32201    คณิตศาสตรเพิ่มเตมิ 

5.1-5.3 

5.1-5.3 

5.1 

5.2 

5.3 

13.00-13.40 

13.40-14.20 

14.20-15.20 

14.20-15.00 

14.20-15.20 

40 

40 

60 

40 

60 

ง32101    การงานอาชีพ 

พ30210    เพศศึกษา 

ง30252     การผสมดินปลูก 

ศ30201    สรางสรรคงานกระดาษ 1 

ว30268    โลกดาราศาสตรและอวกาศ 3 

5.1-5.3 

5.1-5.3 

5.1 

5.2 

5.3 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.10 

10.10-11.10 

10.10-11.10 

10.10-11.40 

60 

40 

60 

60 

90 

ว30280    นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

พ32101    สุขศึกษาและพลศึกษา 

ง30282    ชางซอมเคร่ืองยนตเล็กดีเซล 

อ30217    ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ 3 

ว30213     ฟสิกส 3 

5.1-5.3 

5.1-5.3 

5.1 

5.2 

5.3 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

14.00-15.00 

60 

60 

60 

อ30209    ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 

ท30203    การเขียนเชิงสรางสรรค 

ว30253    ชีววิทยา 3 

5.2-5.3 

5.2 

5.3 
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ตารางสอบปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2563   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

   

 

ระดับช้ัน หอง กรรมการกํากับหองสอบ 

ม.6/1 (27 คน) 

ม.6/2 (32 คน) 

ม.6/3 (35 คน) 

337 

327 

334 

นางธนพรรณ  เดชาติวงศ ณ อยุธยา , น.ส.นรีวัจน  พิพัฒนศาสตร 

นางศุภจิตรา  สุทธิ , นางดวงดาว   จันทรโต 

นางสีดา   มณีกูล , นายรัตนกร  ไกรฤกษ 

 

วัน เดือน ป เวลา 
เวลา 

(นาที) 
รหัสวิชา       ช่ือวิชา ช้ัน 

วันจันทร 

2 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

60 

60 

60 

ค33101    คณิตศาสตร 

ส33101    สังคมศกึษาฯ 

อ33101    ภาษาอังกฤษ 

6.1-6.3 

6.1-6.3 

6.1-6.3 

13.00-13.40 

13.40-14.40 

13.40-14.40 

13.40-15.10 

14.40-15.20 

40 

60 

60 

90 

40 

ศ33101    ศิลปะ 

ง30288    งานบัญชีเบื้องตน 

ท30211    การพูด 

ว30235    เคมี 5 

ศ30216    พ้ืนฐานการขับรอง 

6.1-6.3 

6.1 

6.2 

6.3 

6.2 

วันพุธ 

4 พ.ย.63 

 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

10.30-12.00 

60 

60 

60 

90 

ท33101    ภาษาไทย 

ว30282    นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

จ30205    ภาษาจีน 11 

ค33201    คณิตศาสตรเพิ่มเตมิ 

6.1-6.3 

6.1-6.3 

6.2 

6.3 

13.00-13.40 

13.40-14.40 

13.40-14.40 

14.40-15.20 

14.40-15.40 

40 

60 

60 

40 

60 

ง33101    การงานอาชีพ 

ง30279    โครงงานชาง 3 

อ30211    ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาตอ 1 

ง30239    อาหารไทยสี่ภาค 

ว30268    โลกดาราศาสตรและอวกาศ 5 

6.1-6.3 

6.1 

6.2-6.3 

6.1 

6.3 

วันศกุร 

6 พ.ย.63 

08.30-09.30 

09.30-10.30 

10.30-11.30 

10.30-11.30 

10.30-12.00 

60 

60 

60 

60 

90 

ว30121    วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ส33102    ประวัตศิาสตร 

ง30275    ชางซอมเคร่ืองยนตดีเซล 

อ30213    ภาษาอังกฤษสําหรบังานธุรกิจ 

ว30215    ฟสิกส 5 

6.1-6.3 

6.1-6.3 

6.1 

6.2 

6.3 

13.00-13.40 

13.40-14.20 

14.20-15.00 

14.20-15.20 

14.20-15.20 

40 

40 

40 

60 

60 

พ30211    เพศศึกษา 

พ33101    สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศ30213    ศิลปะการแสดง 1 

ท30205    หลักและการใชภาษาไทย 1 

ว30255    ชีววิทยา 5 

6.1-6.3 

6.1-6.3 

6.1 

6.2 

6.3 


