
 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
ที ่140/2561  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาค 
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

------------------------------------------- 
  

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า  ได้ก าหนดการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน  พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  นายธนะกุล    ช้อนแก้ว ประธานกรรมการ 
 1.2  นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ า รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายพนมยงค์ โสภา กรรมการ 
 1.4  นางฐานิพรรณ อรจุล กรรมการ 
 1.5  นายส าเนา  คล้ายเชย กรรมการ 
 1.6  นางสร้อย  เสริมพล กรรมการและเลขานุการ 
 1.7  นางสาวจุฑาพร นาครอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  มอบนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1  นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ า ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสร้อย      เสริมพล รองประธานกรรมการ  
 2.3  นางชุลีกร ดีชูกชกร กรรมการ 
 2.4  นายสุวิชา บ ารุงเขตร์ กรรมการ 
 2.5  นางสาวฉวี พันธุ์สีดา กรรมการ 
 2.6  นางฉันทนา อ้นวิเศษ กรรมการ 
 2.7  นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว กรรมการ 
 2.8  นางสมใจ เหลือบุญชู กรรมการ 
    2.9  นางสาวศศิธร พาหุรัตน์ กรรมการ 
 2.10  นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง กรรมการ 
 2.11  นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์ กรรมการ 



 
 2.12  นางสาวจุฑาพร   นาครอด กรรมการและเลขานุการ 
 2.13  นางนิดา    มีสถิตย ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที่  ประสานการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
 3.1  นายสิทธิชัย   ศิริผ่องแผ้ว ประธานกรรมการ 
 3.2  นายส าเนียง จันทร์แสนตอ กรรมการ 
 3.3  นายวันชัย ลูกแก้ว กรรมการ 
 3.4  นายวิโรช อ่ิมอารมณ์ กรรมการ 
 3.5  ครูที่ปรึกษาห้องเรียน อาคาร 1 ชั้นที ่3-5 กรรมการ 
 3.6  นางสาวมัตติกา ธินันท์ กรรมการและเลขานุการ 
 3.7  นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  1. จัดห้องสอบ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 โดยจัดโต๊ะ - เก้าอ้ี เท่าจ านวนที่ระบุไว้ ในแต่ละห้อง
จ านวน 6 แถว แถวละ 7 ที่นั่ง ห้องสอบที่มีจ านวนมากกว่า 42 คน ให้จัดโต๊ะชุดที่ 43 ไว้นอกห้องสอบ บริเวณ
ระเบียง 1 แถว อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 152 – 1511 ชั้น 4 ห้อง 142-148 และชั้น 3 ห้อง136–1314 พร้อมทั้งจัด
โต๊ะ- เก้าอ้ี ให้คณะกรรมการคุมสอบห้องละ 2 ชุด  
     2. ติดชื่อคณะกรรมการก ากับห้องสอบ ในศุกร์ที ่ 14 กันยายน 2561 

4.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์การสอบ  
 4.1  นางนิดา  มีสถิตย์ ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวมัตติกา ธินันท์ รองประธานกรรมการ 
 4.3  นายภาคภูมิ ทิพย์วารี กรรมการ 
 4.4  นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง กรรมการ 
 4.5  นางสาวละอองฟ้า บุญขาว   กรรมการ 
 4.6  นางศศิวิชชา พุฒิสาร กรรมการ  
 4.7  นางสาววริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
 4.8  นางสาวนฤมล บุญเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 

มีหน้าที่  1. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือส ารวจการสอบทั้งการสอบนอกตาราง  และการสอบในตาราง 
  2. จัดเตรียมกล่องอุปกรณเ์กี่ยวกับการก ากับห้องสอบ   
  3. จัดเตรียมแบบบันทึกการรับส่งข้อสอบส าหรับครูประจ าวิชาเพ่ือด าเนินการจัดท าข้อสอบ  แบบบันทึก
การรับ-ส่งข้อสอบของคณะกรรมการคุมสอบในวันสอบและแบบบันทึกการเบิกข้อสอบไปตรวจ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
 5.1  นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวศรัญญา แสงสว่าง กรรมการ 
 5.3  นายส าเนียง   จันทร์แสนตอ กรรมการ 
 5.4  นายวันชัย ลูกแก้ว กรรมการ 
 5.5  นายวิโรช อ่ิมอารมณ์ กรรมการ 
 
 

มีหน้าที่  ประสานและจัดเตรียมน้ าดื่มบริการคณะกรรมการก ากับห้องสอบ กรรมการกลางและคณะกรรมการ
ตรวจนับข้อสอบ  
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6. คณะกรรมการกลางประจ าวัน 
 6.1  นางสร้อย เสริมพล ประธานกรรมการ  
 6.2  นางฉันทนา อ้นวิเศษ รองประธานกรรมการ 
 6.3  นางชุลีกร  ดีชูกชกร   กรรมการ 
 6.4  นางสาวจุฑาพร นาครอด กรรมการ 
 6.6  นางนิดา  มีสถิตย์  กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้าที่  ตรวจนับข้อสอบ โดยเรียงหมายเลขตามล าดับให้ถูกต้อง หากพบว่ากรรมการ คุมสอบห้องสอบใด 
เรียงล าดับไม่ถูกต้อง ให้เชิญคณะกรรมการคุมสอบนั้นมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
7. คณะกรรมการคุมสอบส ารอง 
 7.1  นางสาวมัตติกา ธินันท์ ประธานกรรมการ 
 7.2  นางศศิวิชชา พุฒิสาร กรรมการ 
 7.3  นายชาญวุฒิ   เหรียญปรีชา กรรมการ 
 7.4  นางสาวสุชาดา สุขพินิจ กรรมการ 
 7.5  นางสาวสุดารัตน์ ชูทรัพย์ กรรมการ  
 7.6  นางสาวนิชากานต์ พลเยี่ยม กรรมการ 
 7.7  นางสาวอารยา เรือนเชื้อ กรรมการ 
มีหน้าที่ เป็นกรรมการคุมสอบกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในวัน เวลา ตามตารางสอบ
ก าหนดได้ 

8. คณะกรรมการเดินข้อสอบ 
 8.1  นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา ประธานกรรมการ 
 8.2  นายหิรัญรัชต์ สุรรณรัตน์   รองประธานกรรมการ 
 8.3  นายภาคภูมิ   ทิพย์วารี กรรมการ 
 8.4  นายเดชาชัย เครือเทพ กรรมการ 
 8.5  นายณัฐพล โตประเสริฐ กรรมการ 
 8.6  นายมฤคินทร์ เล็กค า กรรมการ 
 8.7  นายวัชรพล คล้ายศรี กรรมการ 
มีหน้าที ่ รับ-ส่งข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบตามตารางสอบ ในวัน เวลาที่ก าหนด 
 

9. คณะกรรมการตรวจข้อสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 9.1  นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง ประธานกรรมการ 
 9.2  นางสาวนงพิจิตร  กิจพจน์ รองประธานกรรมการ 
 9.3  นางศศิวิชชา   พุฒิสาร กรรมการ  
 9.4  นายอรรถสิทธิ์  แวงวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่   1. ประสานงาน จัดเตรียมความพร้อม ตรวจเช็คโปรแกรมตรวจข้อสอบ ให้สามารถใช้งานได้ 
              2. ตรวจข้อสอบตามล าดับก่อน-หลัง หลังจากการสอบ ในแต่ละวัน 
              3. รายงาน ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน จากการตรวจข้อสอบ ต่อรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  
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10. เจ้าหน้าที่อัดส าเนาข้อสอบ 
  10.1  นางสาวจุฑาพร    นาครอด ประธานกรรมการ 
  10.2  นางสาวศศิวิชชา พุฒิสาร   กรรมการ 
  10.3  นายมฤคินทร์ เล็กค า กรรมการ 
  10.4  นายส าเนียง จันทร์แสนตอ กรรมการ  
  10.5  นายอรรถสิทธิ์  แวงวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  อัดส าเนาข้อสอบนอกและในตารางให้ทันตามเวลาที่ก าหนด ตามจ านวนที่ระบุ ระหว่างวันที่ 3 – 14 
กันยายน  2561 
 

11. คณะกรรมการประจ าส านักงาน   
  11.1 ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
      11.1.1  นางสร้อย    เสริมพล  ประธานกรรมการ 
 11.1.2  นายอรรถสิทธิ์   แวงวรรณ  กรรมการ 
 

มีหน้าที่  ประสานงานเกี่ยวกับการสอบปลายภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   11.2  ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 11.2.1  นายพนมยงค์   โสภา  กรรมการ 
มีหน้าที่  1. ประสานและด าเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล บริการให้ความสะดวกแกผู่้มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
            2. ควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาด าเนินการสอบ 
  11.3  ส านักงานบริหารงบประมาณ 
 11.3.1  นายส าเนา คล้ายเชย ประธานกรรมการ 
 11.3.2  นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา กรรมการ 
มีหน้าที ่ ให้การบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มบริหารงบประมาณและงานพัสดุและเป็นกรรมการกลาง
ส ารองกรณีไม่มีกรรมการคุมสอบ 
  11.4 ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 11.4.1  นางฐานิพรรณ อรจุล ประธานกรรมการ 
 11.4.2  นางสาวสุชาดา สุขพินจิ กรรมการ 
มีหน้าที ่ประสานงานและให้การบริการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และเป็นกรรมการกลางส ารองกรณีไม่มีกรรมการ
คุมสอบ 
  11.5 ส านักงานประชาสัมพันธ์ 
 11.5.1  นางนงลักษณ์   ค าปัญจะ   
มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์เวลา ในการสอบของแต่ละวัน และให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน 
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12.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
17 ก.ย.61 18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 20 ก.ย.61 21 ก.ย.61 

ชั้น/(ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ 
นายณัฐวฒุิ  พงษ์พานิช 1/1 (152) 4/4 (155) 1/1 (152) - - 
นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ ์ 1/1 (152) - 1/1 (152) 4/4 (155) - 
นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม 1/2 (153) - 1/2 (153) - 4/4 (155) 
นางสาวปวีณ์พร แก้วไทรอินทร ์ 1/2 (153) 5/2 (1511) 1/2 (153) - - 
นางสาวจนัทร์ทิพย์  รักมั่น 1/3 (154) - 1/3 (154) - - 
นางสาวเพ็ญพร  ซุ่นกา 1/3 (154) - 1/3 (154) - 5/2 (1511) 
นายสิทธิชัย  ศิริผ่องแผ้ว 1/4 (155) - 1/4 (155) 6/2 (147) - 
นางสาวจิรนันท์  เภรี 1/4 (155) - 1/4 (155) 5/4 (143) - 
นางสาวอัญชสิา   ศรีสมทุร 1/6 (157) - 1/6 (157) - 5/4 (143) 
นางสาวอติพร  สกุลซง้ 1/6 (157) - 1/6 (157) - - 
นางสาวสุธินาถ  ช่วยประสม 1/7 (158) - 1/7 (158) 6/1 (146) - 
นางสาวนารี  น้อยวงศ์ 1/8 (1511) 6/2 (147) 1/8 (1511) - - 
นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง 1/9 (gifted) - 1/9 (gifted) - - 
นางสาวธนิดา  พ่วงศิริ 1/9 (gifted) 6/2 (147) 1/9 (gifted) - - 
นางกรุณีย์  สบุิน 2/1 (142) - 2/1 (142)  - 
นางสาวเย็นจิตร  ประเสริฐศรี 2/2 (143) 6/5 (137) 2/2 (143) - - 
นายปิติพงศ์  เวียนทอง 2/2 (143) - 2/2 (143) 6/5 (137) - 
นายนิยม  บุริวงค ์ 2/3 (144) 6/7 (1311) 2/3 (144) - - 
นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล 2/3 (144) - 2/3 (144) 6/7 (1311) - 
นายเฉลิมพร  แสงกลา้ 2/4 (145) 4/3 (154) 2/4 (145) - - 
นางสาวละอองฟ้า  บุญขาว 2/4 (145) 4/2 (153) 2/4 (145) - - 
นางสาวนลนิี  วรรณสาร 2/5 (146) 4/1 (152) 2/5 (146) - - 
นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา 2/6 (147) - 2/6 (147) - - 
นางสมใจ  เหลือบุญช ู 2/7 (148) - 2/7 (148) - - 
นายชัยวัฒน์  ไพรบึง 2/7 (148) 4/1 (152) 2/7 (148) - - 
นางสาวธัญญรัตน์  พุ่มมะรินทร ์ 2/8 (gifted) 4/4 (155) 2/8 (gifted) - - 
นางสาวศิริมา  สิงหพันธ ์ 2/8 (gifted) 4/5 (156) 2/8 (gifted) - - 
นางสาวพชิญากร  แก้วพิลา 3/1 (136) 4/5 (156) 3/1 (136) - - 
นางสาวนฤมล  บุญเจริญ 3/1 (136) 4/6 (157) 3/1 (136) - - 
นางพชัรินทร์  อามระดษิ 3/2 (137) 4/2 (153) 3/2 (137) - - 
นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง 3/3 (138) 5/4 (143) 3/3 (138) - - 
นางวรพนัธ์  สร้อยสุดารัตน์ 3/3 (138) - 3/3 (138) 6/4 (136) - 
นางสาวศศิธร  พาหุรัตน ์ - 4/3 (154) 3/4 (1311) 5/4 (143) - 
นางภัทรพิมนต์  ขันปาน 3/5 (1312) 6/3 (148) 3/5 (1312) - - 
นางสาวนฤมล  สีติภูตะ 3/5 (1312) - 3/5 (1312) 4/1 (152) - 
นางสาวพรทิพย์  ชูด ี 3/6 (1313) 6/6 (138) 3/6 (1313) - - 
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\ 
 
 
 
 

 

ชื่อ – นามสกุล 
17 ก.ย.61 18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 20 ก.ย.61 21 ก.ย.61 

ชั้น/(ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ 
นางสาวพิกุล  แววกุดเรือ 3/6 (1313) - 3/6 (1313) 6/6 (138) - 
นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข 3/7 (1314) - 3/7 (1314) 6/7 (1311) - 
นางสาวกนกกุล  นุชราชวงษ ์ 3/7 (1314) - 3/7 (1314) 5/5 (144) - 
นางสาวจิรภัทร  ปิน่ทอง 3/8 (gifted) 5/2 (1511) 3/8 (gifted) - - 
นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย - - 2/1 (142) 4/1 (152) 4/1 (152) 
นายสุวิชา  บ ารุงเขตร ์ - 5/5 (144) - - 4/1 (152) 
นายสมยง  ถาศักดิ ์ 2/6 (147) - - 4/2 (153) 4/2 (153) 
นางสาวนิตยภัทร์  ธาราสุข - - 2/6 (147) 4/2 (153) 4/2 (153) 
นางสาวธัญชิตา  โมขศักดิ ์ 3/2 (137) - - 4/3 (154) 4/3 (154) 
นางสาวชุติรัตน์  เล้ารตันอารีย ์ - - 3/2 (137) 4/3 (154) 4/3 (154) 
นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง 3/4 (1311) - - 4/4 (155) 4/4 (155) 
ว่าท่ี  ร.ต.เอกลักษณ์  ยาวิชัย - - 3/4 (1311) 4/5 (156) 4/5 (156) 
นางสาวกิ่งกาญจน์  รักไทรทอง 3/8 (gifted) - - 4/5 (156) 4/5 (156) 
นางฐานิพรรณ  อรจลุ - - - 4/6 (157) 4/6 (157) 
นางสาวศิรดา  แก้วป่าระก า - 4/6 (157) - 4/6 (157) 4/6 (157) 
นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์ - 5/3 (142) - 5/1 (158) 5/1 (158) 
นางเนตรนภา  แสงกล้า - 5/1 (158) - 5/3 (142) 5/1 (158) 
นางสาวสาคร  หีบแก้ว 1/5 (156) - - 5/2 (1511) - 
นางสาวชนนัพร  วานิชสวัสดิ์ - 5/1 (158) - 5/3 (142) 5/3 (142) 
นางสาววรางคณา  ไฝชอบ - 5/3 (142) - 5/1 (158) 5/3 (142) 
นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร ์ 3/4 (1311) 5/4 (143) - - 5/4 (143) 
นางสาวกรองพันธุ์  พนัธุ์เกษร - 5/6 (145) - 5/6 (145) 5/6 (145) 
นายไชยวุธ  สุนทร - 5/6 (145) - 5/6 (145) 5/6 (145) 
นางรัตนาภรณ์  คงเจริญ - 6/1 (146) - 6/1 (146) 5/2 (1511) 
นางสาวลัดดา  ดา่นวิริยะกุล - - 1/5 (156) 6/3 (148) - 
นางสาวศรณัย์รัชต์  ศภุรณ์พานิช - 6/3 (148) - 6/3 (148) - 
นายบัญญัติ  ชชูื่อ - 6/4 (136) 1/5 (156) - - 
นางสาวจนิตนา  ชดิเชื้อ 1/7 (158) 6/4 (136) - 6/4 (136) - 
นายโสภณ  วงษ์แท่นทอง - 6/5 (137) 1/7 (158) 6/5 (137) - 
นายบุบผา  ไตรปิ่น 1/8 (1511) - - 6/6 (138) - 
นายส าเนา  คล้ายเชย - 6/6 (138) - 5/5 (144) - 
นายคมสนั  ผดงุเรืองกิจ 2/1 (142) 6/7 (1311) - - - 
นางสาวณัฏฐนันท์  มณีเรือง 2/5 (146) 5/5 (144) 1/8 (1511) - - 
นางสุรีย์  ตันสถิตย ์ - - 3/8 (gifted) 5/2 (1511) 5/5 (144) 
นางศศิวชิชา   พุฒิสาร - 6/1 (146)  6/2 (147)  
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ชื่อ – นามสกุล 
17 ก.ย.61 18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 20 ก.ย.61 21 ก.ย.61 

ชั้น/(ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ ชั้น/ห้องสอบ 
นางสาวอาณชัชา  สามานุง 1/5 (156) - 2/5 (146) - 5/5 (144) 
นางสาวจิราวดี  เงินแถบ    นร.เรียนร่วม

(1410) 
- นร.เรียนร่วม

(1410) 
- - 

 

มีหน้าที่  
 1. รับและคืนกล่องอุปกรณ์ที่ห้องกรรมการกลาง ในวันแรกและส่งคืนในวันสุดท้ายของการสอบ 

2. ก าหนดเลขที่นั่งสอบของนักเรียน โดยเรียงล าดับเลขที่ เริ่มจากแถวซ้ายริมหน้าต่างเลขที่ 1 
เรียงเป็นรูปตัวยู ตามท่ีติดประกาศไว้ หน้าห้องสอบ 

3. ควบคุมการสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการ
สอบ พ.ศ. 2548 

  4. รายวิชาใด ที่มีการตรวจด้วยโปรแกรมและด้วยตนเอง ให้นักเรียนลงชื่อ เข้าสอบ 2 ใบ เพ่ือ
แนบไปพร้อมกับกระดาษค าตอบในแต่ละส่วน 

  5. การตรวจข้อสอบด้วยตนเอง ให้เรียงข้อสอบ กระดาษค าตอบให้ถูกต้อง ถ้านักเรียนขาดสอบ
ให้แทรกกระดาษค าตอบ แล้วเย็บให้เรียบร้อย ห้องเรียนใดที่มีการแยกห้องสอบ ให้นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในใบ 
รายชื่อเฉพาะห้องนั้นๆ แล้วน าไปเย็บรวมปึกข้อสอบ โดยให้ห้องที่มีนักเรียนเลขที่  1 เป็นผู้ รวบรวม
กระดาษค าตอบ คณะกรรมการก ากับห้องสอบ ลงชื่อเป็นกรรมการหน้าปึกข้อสอบ ส าหรับห้องสอบที่แยกจากห้อง
ต้น ให้กรรมการก ากับห้องสอบ ลงชื่อไว้ในส่วนท้ายของใบรายชื่อ ในช่องกรรมการคุมสอบ  

  6. ส าหรับการเรียงกระดาษค าตอบที่ตรวจด้วยโปรแกรม ให้คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ตรวจเช็คความเรียบร้อย บันทึกเลขที ่นักเรียนขาดสอบ บนซองบรรจุกระดาษค าตอบ โดยเรียงตามเลขที่ ไม่ต้อง
แทรกกระดาษค าตอบของนักเรียนที่ขาดสอบ 

7. น ากระดาษค าตอบและแบบทดสอบส่งกรรมการเดินข้อสอบหรือกรรมการกลางหลังสอบ 
เสร็จในแต่ละวิชาโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับวิชาสุดท้ายในแต่ละช่วงเวลาที่มีการพักหรือวิชาสุดท้ายในแต่ละ
วันให้คณะกรรมการก ากับห้องสอบ น าส่งคณะกรรมการกลาง 

  8. กรณีที่นักเรียนทุจริตในการสอบ ให้กรรมการก ากับห้องสอบบันทึกการทุจริตในการสอบครั้ง
นั้นๆ โดยให้นักเรียนลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและรายงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

                9. ถ้ามีปัญหาใดๆ ในการก ากับห้องสอบ ให้รีบแจ้งคณะกรรมการอ านวยการโดยทันทีเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 
 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการคุมสอบ  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     
  สั่ง  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

 
   (นายธนะกุล   ช้อนแก้ว) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หมาย
เหตุ 

 
 

วันจันทร์ที่  
17 กันยายน 
พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.30 
09.35 - 10.25 
10.30 - 11.10 
11.10 - 12.00 
12.05 - 12.55 
13.00 - 13.50 
13.00 - 13.50 

60 
50 
40 
50 
50 
50 
50 

ค21101 
ส21101 
พ21101 

- 
ท21101
จ21201 
อ21201 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   
สังคมศึกษา  
สุขศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาไทย  
ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

 
 
 
 
 

1/1-8 
1/9 

 
 

วันพุธที ่
19 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 – 11.00 
11.00 - 11.50 
11.55 – 12.45 
12.50 – 13.30 
13.35 – 14.35 

50 
50 
40 
50 
50 
40 
60 

ว21101 
ส21102 
ศ21101 

- 
อ21101 
ศ21102 
ค21201 

วิทยาศาสตร์  
ประวัติศาสตร์  
ทัศนศิลป์ 1  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ดนตรี 1 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

1/1-2,9 
 

สถานที่สอบชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  1  
 

สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 
152 1/1 1 - 37 
153 1/2 1 - 39 
154 1/3 1 - 38 
155 1/4 1 - 37 
156 1/5 1 - 38 
157 1/6 1 - 40 
158 1/7 1 - 40 
1511 1/8 1 - 40 
gifted 1/9 1 - 29 
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หมาย
เหตุ 

 
วันจันทร์ที่  

17 กันยายน 
พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.30 
09.35 - 10.25 
10.30 - 11.10 
11.10 - 12.00 
12.05 - 12.55 
13.00 - 13.50 

60 
50 
40 
50 
50 
50 

ค22101 
ส22101 
พ22101 

- 
ท22101 
อ22201 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
สังคมศึกษา  
สุขศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

 
 
 
 
 

2/8 
 
 

วันพุธที ่
19 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 – 11.00 
11.00 - 11.50 
11.55 – 12.45 
12.50 – 13.30 
13.35 – 14.35 

50 
50 
40 
50 
50 
40 
60 

ว22101 
ส22102 
ศ22101 

- 
อ22101 
ศ22102 
ค22201 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  
ประวัติศาสตร์  
ดนตรี 2 
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
นาฏศิลป์ 2 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

2/1,8 
 

สถานที่สอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 
142 2/1 1 - 41 
143 2/2 1 - 38 
144 2/3 1 - 38 
145 2/4 1 - 37 
146 2/5 1 - 37 
147 2/6 1 - 32 
148 2/7 1 - 34 

gifted 2/8 1 - 26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 9 - 



 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หมาย
เหตุ 

 
 

วันจันทร์ที่  
17 กันยายน 
พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.30 
09.35 - 10.25 
10.30 - 11.10 
11.10 - 12.00 
12.05 - 12.55 
13.00 - 13.50 

60 
50 
40 
50 
50 
50 

ค23101 
ส23101 
พ23101 

- 
ท23101 
อ23201 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
สังคมศึกษา  
สุขศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 

 
 
 
 
 

3/8 
 
 

วันพุธที ่
19 กันยายน 
พ.ศ. 2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 – 11.00 
11.00 - 11.50 
11.55 - 12.45 
12.50 – 13.30 
13.35 - 14.35 

50 
50 
40 
50 
50 
40 
60 

ว23101 
ส23102 
ศ23101 

- 
อ23101 
ศ23102 
ค23201 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  
ประวัติศาสตร์  
นาฏศิลป์ 3 
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ทัศนศิลป์  4 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

3/1,8 
 

สถานที่สอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
 

สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 
136 3/1 1 - 37 
137 3/2 1 - 38 
138 3/3 1 - 37 
1311 3/4 1 - 39 
1312 3/5 1 - 39 
1313 3/6 1 - 36 
1314 3/7 1 - 36 
gifted 3/8 1 - 22 
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

 
 

วันอังคารที่ 
18 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.30 
09.35 - 10.25 
10.30 – 11.10 
11.10 - 12.10 
12.15 - 13.15 
12.15 - 13.05 

60 
50 
40 
60 
60 
50 

ค31101 
ส31101 
พ31101 

- 
ว31105 
ส31201 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

 
 
 

 
4/1 
4/2 - 6 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 - 11.10 
11.10 - 12.10 
12.15 - 13.05 
13.10 - 14.10 
13.10 - 14.00 

50 
50 
50 
60 
50 
60 
50 

ว31103 
ส31102 
อ31101 

- 
ท31101 
ค31201 
ส31203 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
ประวัติศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
มนุษย์กับสังคม 

 
 
 
 
 
4/1-2 
4/5 

 
 

วันศุกร์ที่  
21 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.20 
09.25 – 10.25 
09.25 – 10.15 
09.25 – 10.15 

50 
60 
50 
50 

อ31201 
ว31104 
ท31201 
จ31201 

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
การเขียนภาษาไทย 
ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

 
4/1 
4/2,4,5,6 
4/3 

 
 

สถานที่สอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 

 

สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 
152 4/1 1 - 40 
153 4/2 1 - 37 
154 4/3 1 - 36 
155 4/4 1 - 40 
156 4/5 1 - 35 
157 4/6 1 - 29 
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หมาย
เหตุ 

 
 

วันอังคารที่ 
18 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.30 
09.35 - 10.25 
10.30 – 11.10 
11.10 - 12.10 
12.15 - 13.15 
12.15 - 13.05 

60 
50 
40 
60 
60 
50 

ค32101 
ส32101 
พ32101 

- 
ว32221 
ส32201 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  
สังคมศึกษา  
สุขศึกษาและพลศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
เคมี 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

 
  
 

 
5/1 
5/2 – 6 

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 - 11.10 
11.10 - 12.10 
12.15 - 13.05 
13.10 - 14.10 
13.10 - 14.00 
14.15 - 15.15 

50 
50 
50 
60 
50 
60 
50 
60 

ว32101 
ส32102 
อ32101 

- 
ท32101 
ค32201 
ส32203 
ว32241 

ฟิสิกส์พื้นฐาน 
ประวัติศาสตร์   
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
อาเซียนศึกษา 
ชีววิทยา 

 
 
 

 
 
5/1-2 
5/5 
5/1 

 
 

วันศุกร์ที่  
21 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.05 
10.10 - 11.10 
10.10 - 11.00 
10.10 - 11.00 

50 
40 
60 
50 
50 

อ32201 
ศ32101 
ว32201 
ท32201 
จ32201 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
นาฏศิลป์ 
ฟิสิกส์  
วรรณคดีมรดก 
ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

 
 
5/1 
5/2,4-6 
5/3 

 
สถานที่สอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 

สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 
158 5/1 1 – 36 
1511 5/2 1 - 34 
142 5/3 1 - 35 
143 5/4 1 - 39 
144 5/5 1 - 41 
145 5/6 1 – 25 
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ตารางสอบปลายภาค ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วัน เดือน ปี ช่วงเวลา 
รวมเวลา 
(นาที) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หมายเหตุ 

 
 

วันอังคารที่ 
18 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.30 
08.30 - 09.30 
09.35 -10.25 
10.30 - 11.10 
11.10 - 12.10 

  12.15 – 13.05 
13.10 – 13.50 
13.55 – 14.55 

60 
60 
50 
40 
60 
50 
40 
60 

ค33201 
ค33203 
ส33101 
พ33101 

- 
อ33101 
ศ33101 
ว33221 

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  
เสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
พักรับประทานอาหาร 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  
ดนตรี 2 
เคมี  

6/1-3 
6/4-7 

 
 

 
 
 
6/1 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 
20 กันยายน 
พ.ศ.2561 

08.30 - 09.20 
09.25 - 10.15 
10.20 - 11.20 
10.20 - 11.10 
11.20 – 12.10 
12.15 – 13.45  
12.15 – 13.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12.15 – 13.05 
13.10 – 14.00 

50 
50 
60 
50 
50 
90 
50 
50 
50 

ท33101 
อ33201 
ว33241 
ส33201 

- 
ว33201 
ท33201 
จ33201 
ส33203 

ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  
ชีววิทยา  
การเงิน การคลัง การธนาคาร 
พักรับประทานอาหาร 
ฟิสิกส์  
เพชรภาษา 
ภาษาจีน 
ผลงานทางอารยธรรม 

 
 
6/1 
6/2-7 
 
6/1 
6/2,3,5-7 
6/4 
6/7 

 
สถานที่สอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
สถานที ่ ชั้น/ห้อง เลขที่ 

146 6/1 1 – 42 
147 6/2 1 – 34 
148 6/3 1 – 29 
136 6/4 1 – 38 
137 6/5 1 – 36 
138 6/6 1 – 31 
1311 6/7 1 – 23 
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เอกสารแนบท้ายค าสั่งที่ 140/2561 

ปฏิทินปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------ 

เดือน/ปี วันที่ รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 

 
 

กันยายน 
2561 

 
 

3 - 7 ส่งข้อสอบนอกตารางและในตาราง การสอบ 
ปลายภาคเรียนที่  1 / 2561 

ครูประจ าวิชา 

9 – 13    แจ้งความจ านง พร้อมเฉลย การตรวจข้อสอบด้วย
โปรแกรมตรวจข้อสอบ 

ครูประจ าวิชา 

10 – 14  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561  (นอกตาราง) ครูประจ าวิชา 
 

14 
- ติดรายชื่อคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
- จัดห้องสอบ 

คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

 
 

17 - 21 
สอบในตาราง   ม.1-3 (17, 19 ก.ย.61) 
                   ม.4-5 (18, 20, 21 ก.ย.61)   
                   ม.6   (18, 20 ก.ย.61)     

คณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบ 

 

ภายใน 28 
- ตรวจข้อสอบ จัดท า ปพ.5 และกรอกคะแนน 
  ในโปรแกรม SGS 

ครูประจ าวิชา 
 

 
 

ตุลาคม 
2561 

1 ส่งสมุด ปพ.5 ที่กลุ่มบริหารวิชาการ ครูประจ าวิชา 
2 ตรวจทาน ต.2ก ทุกระดับชั้น  แก้ไขข้อผิดพลาด งานวัดและประเมินผล 
4 ประกาศผลการติด 0 ร มส และ มผ ประจ าภาค

เรียน ที่ 1/2561  และนักเรียนยื่นค าร้องสอบแก้ตัว
ครั้งที่ 1 

งานวัดและประเมินผล 
ครูที่ปรึกษา 

4-5,8-9 นักเรียนด าเนินการสอบแก้ตัว ครูประจ าวิชา 
ภายใน 10 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่  1 ครูประจ าวิชา 
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