
 
 
 

 
คําสั่งโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี  509/2561 
เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2561 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 
………………………………………………………… 

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดใหมีการดําเนินการสอบกลางภาค  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2561  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6   โดยกําหนดการสอบดังนี้ 
 

ระดับช้ัน กําหนดการสอบวันที่/เดือน/ป 
ม.1  8, 10  มกราคม  2562 
ม.2 8, 10  มกราคม  2562 
ม.3 7, 9  มกราคม  2562 
ม.4 7, 9, 11  มกราคม  2562 
ม.5 7, 9, 11  มกราคม  2562 
ม.6 7, 9, 11  มกราคม  2562 

 
 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2561 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ    มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษาในการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียน 

ที่  2  ปการศึกษา  2561 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  และกํากับติดตามการสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการการสอบ  ประกอบดวย 

1.1  นายสรปรัชญ   ไวกสิกรณ  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาววิไล  ออนตานา       รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

   1.3  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.4  วาที่ พ.ต.บุญญาฤทธ์ิ เจียมประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ                     
  1.5  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.6  นางสุรียรัตน ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  1.7  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

           2.  คณะกรรมการฝายดําเนินการออกขอสอบ     มีหนาที ่  
     1. ดําเนินการออกขอสอบรายวิชาตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนดสอดคลองตามตัวชี้วัด  ผลการ 

เรียนรู  และสงตนฉบับขอสอบใหหัวหนากลุมสาระการเรียนรูตรวจทานพรอมลงชื่อกํากับทุกหนา   
      2. ขอสอบแตละรายวิชามีท้ังขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัยในสัดสวน 30% ของการสอบแตละคร้ัง   

     3. ขอสอบท่ีตรวจดวยเครื่องเปนขอสอบปรนัยไมนอยกวา 30  ขอขึ้นไป  จํานวนขอสอบแตละ 
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รายวิชาตองออกใหเหมาะสมกับเวลาท่ีขอใชในการสอบ  และครูประจําวิชาตองไปชี้แจงเนนย้ําการระบาย
กระดาษคําตอบใหถูกตอง โดยเฉพาะเลขประจําตัวนักเรียน  การระบายตองระบายใหเต็มวงและจะตองไมเขียน
ล้ําเขาไปในกรอบพ้ืนที่การระบายคําตอบ 

     4. นําตนฉบับขอสอบสงกับเจาหนาที่งานวัดผลประเมินผล (ไมใหวางท้ิงไวโดยไมมีผูรับปองกัน
ขอสอบร่ัวไหล)   โดยสงระหวางวันท่ี   18  - 27  ธันวาคม  2561 

     5. รายวิชาที่ตรวจขอสอบดวยเคร่ือง  ใหครูประจําวิชาสงเฉลยกอนสอบอยางนอย 1 วัน   
        6. กลุมสาระการเรียนรูเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบอยางนอย  1  ป 
   ประกอบดวย 
  2.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     ประธานกรรมการ 
  2.2  ครูผูสอนรายวิชาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
  2.3  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู              กรรมการและเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนาและบรรจุขอสอบ  มีหนาที่   
               1.  ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา 
               2.  ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบ วันที่  19  - 28  ธันวาคม  2561 

    3.  ดําเนินการบรรจุขอสอบใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนที่เขาสอบที่หองวิชาการ พรอมมี
ขอสอบสํารองไวใชสอบเมื่อมีขอสอบไมเพียงพอในการสอบ  โดยบรรจุขอสอบดังนี้  ระดบัช้ัน ม.1 – ม.3  
ใชถุงผาสีสม   ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ใชถุงผาสีเขียว                                                                   
ประกอบดวย 

      3.1  นางสุรียรัตน  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      3.2  นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 
      3.4  ครูผูสอนทุกรายวิชา      กรรมการ 
      3.5  นายสมเกียรต ิ  ถาวร  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
      3.6  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
      3.7  นางสาวปรางคทราย   อุดดวง  ครู   กรรมการ  
      3.8  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการฝายดําเนินการกองกลาง (ประจําหองวิชาการ)  มีหนาที่ 
    1. จายขอสอบ  กระดาษคําตอบ  อุปกรณการสอบแกกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบประจํา 

อาคาร  ภาคเชาเวลา  08.00 น.  และภาคบายเวลา  12.30  น. 
       2. รับขอสอบ  กระดาษคําตอบ  จากกรรมการกองกลางประจําอาคาร   
       3. จายกระดาษคําตอบใหกับครูประจําวิชาไปดําเนินการตรวจ    

ประกอบดวย 
  4.1  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

4.2  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
       4.3  นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
  4.4  นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 4.5  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
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   5.  คณะกรรมการตรวจขอสอบดวยเคร่ืองตรวจขอสอบ  มีหนาที่  อํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชาท่ีตองการตรวจดวยเคร่ืองตรวจขอสอบ 

        5.1 นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ    
        5.2 นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
        5.3 นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
 5.4 นางสาวธัญญกมน โพธิ์พันธ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
 5.5 นางสาวปทมา ศรีอินทร นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

                   5.6 นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการฝายดําเนินการประจําอาคาร  มีหนาที่ 
               1.  จายอุปกรณการสอบตามหองสอบตางๆ  และจายขอสอบกอนสอบวิชาน้ันๆ  15  นาที 
               2.  รับขอสอบ – กระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับการสอบหลังหมดเวลาในการสอบ 
แตละรายวิชา  พรอมตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย 
               3.  รวบรวม  กระดาษคําตอบ  พรอมใบรับ – สงขอสอบ  และบันทึกรายงานการคุมสอบ 
สงกรรมการกองกลางหลังสิ้นสุดการสอบในภาคเชาภายในเวลา  12.30 น. และภาคบายภายในเวลา  16.30 น.  
ของแตละวัน (หองวัดผลประเมินผล) 
               4. นําขอสอบท่ีสอบแตรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบออกจากถุงขอสอบสีสมและสีเขียว แลวใชเชือก
ฟางมัดขอสอบแตละรายวิชา  เพ่ือจัดสงกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชาน้ัน ๆ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยของ
แตละวันโดยใหคณะกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบจากหองกองกลาง เปนผูนําสง 
      5. นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียวสงคืนหองวัดผลตามจํานวนที่รับในแตละวันโดยใหคณะกรรมการ
ฝายดําเนินการรับขอสอบจากหองกองกลาง เปนผูนําสง 
               6. กรณีพบปญหาเก่ียวกับการดําเนินการสอบในสวนท่ีรับผิดชอบ  ใหดําเนินการแกไขในขัน้ตน   
แลวแจงคณะกรรมการกองกลางทราบ  เพ่ือดําเนินการแกไขตอไป    ประกอบดวย        

       กองกลางประจําหองพักครสูังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช ชั้น 2  หอง 1204 – 1212 
  1. นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางชลปรียา  สวนทว ี  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวนงนุช  จันทวาศ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

                 กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย รับผิดชอบดําเนินการสอบ  อาคารชินราช  ชั้น  3    
หอง 1303 – 1313 
  1. นางสาวแววมยุรา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
         2. นางรุงรวี  อภิชาตธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวอิสริยาภรณ พ่ึงจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   

        กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.1  รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช  ช้ัน  4  หอง 1403 - 1412 
  1. นางสุภาพ    อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3. นางสาวเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
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        กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ชั้น  3  หอง 3301 – 3306 
                  1. นางพนัชกร    มีศาสตร  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  3. นางสาวพิมพพิชชา   พุมนอก  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

      กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร 2  รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  
ชั้น  4  หอง 3403 - 3407 

                   1. นางสาวสาคร     อยูนุย  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
        2. นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการ  กรรมการ  
  3. นางสาวเบญจวรรณ   นฤภัย  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
        กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  
ชั้น  5  หอง 3501 - 3507 
                 1. นางสุรีรัตน  ขาวเอ่ียม ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. วาท่ี ร.ต. นิทัศน    คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
  3. นายสหชัย  สะสมทรัพย นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   

 7.  คณะกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบจากกองกลาง(หองวิชาการ)  มีหนาที่ 
      1.  รับขอสอบและอุปกรณการสอบจากกองกลางหองวิชาการ  ไปสงหองจาย – รับขอสอบ 
ประจําอาคาร ภาคเชาเวลา  08.00 น.  และภาคบายเวลา  12.30 น.ของแตละวัน 
      2.  นําขอสอบแตละรายวิชาหลังสิ้นสุดการสอบนําสงตามกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น  ๆ  
เมื่อสิ้นสุดการสอบในแตละวัน 
      3.   นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียว สงคืนหองวัดผลตามจํานวนที่รับในแตละวัน 
          กองกลางประจําหองพักครสูังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารชินราช  ชั้น 1 
  1. นางสํารวย    แกวกล่ํา  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นายพันธวัฒน  ศิลารักษ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

  3. นางสาวนงนุช  จันทวาศ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   
 

          กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย อาคารชินราช  ชั้น 2 
  1. นายนิคห  ชัยเลิศ  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นางสังเวียน  จุจํานงค  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  3. นางสาวอิสริยาภรณ พ่ึงจิตร  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   
 

  กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ม.1 อาคารชินราช  ชั้น 4 
  1. นายประเมิน  คงปาน  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นางวลัยพร  โทนแจง  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 

3. นางสาวเบญจพร พุมนวล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
 

          กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ อาคารศรีศาสดาช้ัน 3 
  1. นายคุณกร  สนองวงศ ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ 
  3. นางสาวพิมพพิชชา   พุมนอก  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
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  กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร  2 อาคารศรีศาสดาชั้น 4   
  1. นายทศภรณ  แจมเที่ยงตรง ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นางปราณี  เกตุนิล  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3. นางสาวเบญจวรรณ   นฤภัย  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

           กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร  อาคารศรีศาสดาชั้น 5 
  1. นายวิศรุต  บุญศิริ  ลูกจางชั่วคราว  กรรมการ 
  2. นายสหชัย  สะสมทรัพย นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

8.  คณะกรรมการฝายดําเนินการจัดหองสอบ  มีหนาท่ี 
      1.  ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดหองสอบในหองที่รับผิดชอบ 
      2.  นักเรียนจัดโตะ เกาอ้ี  ในหองเรียนของตนเองใหครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  ในเวลา 
หลังเลิกเรียนของวิชาสุดทาย โดย ม.1 –ม.6  จัดโตะ  เกาอี ้ วันศุกรที่  4  มกราคม  2562 
               3.  นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีพรอมที่จะใชดําเนินการและจัดเก็บ 
สถานท่ีสอบใหเรียบรอยพรอมที่จะใชดําเนินการสอนตอไปเม่ือสิ้นสุดการสอบ   ประกอบดวย 

8.1  นางสุดาภรณ      ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
8.2  วาที่ ร.ต. นิทัศน   คําทา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.3  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
8.4  นักเรียนทุกคน      กรรมการ 
8.5  นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 

9.  คณะกรรมการฝายกํากับหองสอบ  มีหนาที่ 
               1. กํากับ – ดูแล การสอบของนักเรียนใหเปนไปตามระเบียบการสอบไมอนุญาตใหนักเรียนออกจาก
หองสอบกอนหมดเวลาสอบ 10 นาที     
               2. กรณีท่ีนักเรียนขาดสอบ ใหครูผูคุมสอบเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบตามจํานวน 
ผูขาดสอบ  แลวรวบรวมนํามาสงท่ีหองวัดผล    

     3. เก็บรวบรวมขอสอบ กระดาษคําตอบ  และเย็บรวมกระดาษคําตอบโดยจัดเรียงตามเลขที่ 
ใหเรียบรอยและครบตามจํานวนนักเรียน  สวนกระดาษคําตอบท่ีตรวจดวยเคร่ืองไมตองเย็บใหใสถุงที่เตรียมให 

     4. สงขอสอบและกระดาษคําตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแตละรายวิชาที่หองกองกลาง 
ประจําอาคาร 

    5. กํากับ – ดูแล นักเรียนในหองท่ีปฏิบัติหนาที่กํากับหองสอบ  ทําความสะอาดหองสอบ 
ใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน 

หมายเหตุ  กรรมการกํากับหองสอบ ถาลากิจหรือไปราชการตองดําเนินการแลกเปล่ียนกับกรรมการ 
   ทานอ่ืนใหเรียบรอย  
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  

หองที่ 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขที่สอบ 
วันที/่กรรมการกํากับหองสอบ 

8 มกราคม  2562 10  มกราคม  2562 
1403 ม. 1.1  เลขที่ 1–37 (37 คน) นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์     นางสาวธิดา รุงไพบูลยฤทธิ์     
1404 ม. 1.2  เลขที่ 1–20 (20 คน) นางสินีนาฏ     คชนิล นางสินีนาฏ     คชนิล 
1405 ม. 1.2  เลขที่ 21-40 (20 คน) นางสาวศศิวิมล  มวงทิม นางสาวศศิวิมล  มวงทิม 
1406 ม. 1.3  เลขที่ 1–20 (20 คน) นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร 
1407 ม. 1.3 เลขที่ 21-40 (20 คน) นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ 
1408 ม. 1.4 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ 
1409 ม. 1.4 เลขที่ 21-40 (20 คน) นายชัยรัตน  อํ่าพูล   นายชัยรัตน  อํ่าพูล   
1410 ม. 1.5 เลขที่ 1–20 (20 คน) นายชาติ   ถาวร นายชาติ   ถาวร 
1411 ม. 1.5 เลขที่ 21-40 (20 คน) นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน นางสาวนลนัฐรัตน  เหลืองออน 
1412 ม. 1.6 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร 
1303 ม. 1.6 เลขที่ 21-39 (19 คน) นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง นางสาวสุธาสินี  ฟองจางวาง 
1304 ม. 1.7 เลขที่ 1–20 (20 คน) นายไพบูลย   อมรประภา     นายไพบูลย   อมรประภา     
1305 ม. 1.7 เลขที่ 21-40 (20 คน) นายวิษณุ  ทิศวงศ นายวิษณุ  ทิศวงศ 
1306 ม. 1.8 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางศจีลักษณ  พงศสุภา นางศจีลักษณ  พงศสุภา 
1307 ม. 1.8 เลขที่ 21-40 (20 คน) นางสาวปยพร  ผิวสุพรรณ นางสาวปยพร  ผิวสุพรรณ 
1308 ม. 1.9 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางสาวลักษณา  เยาวสังข นางสาวลักษณา  เยาวสังข 
1309 ม. 1.9 เลขที่ 21-40 (20 คน) นายนิรุจ  ยิ้มดี นายนิรุจ  ยิ้มดี 
1310 ม. 1.10 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางดวงเดือน  กิติประสาท นางดวงเดือน  กิติประสาท 
1311 ม. 1.10 เลขที่ 21-40 (20 คน) นางสาวพิชชาภัค  กันอินทร นางสาวพิชชาภัค  กันอินทร 
1312 ม. 1.11 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางกมลสรวง  คนเฉียบ 
1313 ม. 1.11 เลขที่ 21-40 (20 คน) นางสาวศิริรัตน  มูลดิด นางสาวศิริรัตน  มูลดิด 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2      

หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

8 มกราคม  2562 10  มกราคม  2562 
1204 ม. 2.1  เลขที่ 1–34 (34 คน) นางวิไลลักษณ  งานสลุง นางวิไลลักษณ  งานสลุง 
1205 ม. 2.2  เลขที่ 1–25 (25 คน) นายสมนึก  ใยศิลป นายสมนึก  ใยศิลป 
1206 ม. 2.2  เลขที่ 26-49 (24 คน) นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย 
1207 ม. 2.3  เลขที่ 1–25 (25 คน) นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง นางสาวธรรมรัตน  ราชรองเมือง 
1208 ม. 2.3 เลขท่ี 25–50 (25 คน) นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ นางสาวณภัสรชญา  ปาระพิมพ 
1209 ม. 2.4 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางดวงเดือน  เรงเจริญ นางดวงเดือน  เรงเจริญ 
1210 ม. 2.4 เลขท่ี 26–49 (24 คน) นางจิตฐิชา  ครุฑคง นางจิตฐิชา  ครุฑคง 
1211 ม. 2.5 เลขท่ี 1–25 ( 25 คน ) นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล นางสาวกัลยา  พึ่งพาณิชยกุล 
1212 ม. 2.5 เลขท่ี 26–49 (24 คน) นางสาวจิดาภา  วงษจันนา นางสาวจิดาภา  วงษจันนา 
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หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

8 มกราคม  2562 10  มกราคม  2562 
3301 ม. 2.6 เลขท่ี 1–24 ( 24 คน ) นางจารุวรรณ    เดชคุม นางจารุวรรณ    เดชคุม 
3302 ม. 2.6 เลขท่ี 25–48 (24 คน) นางสาวกรรณิการ  บัวทุม นางสาวกรรณิการ  บัวทุม 
3303 ม. 2.7 เลขท่ี 1-25 ( 25 คน ) นายวรวิทย  ไชยม่ิง นายวรวิทย  ไชยม่ิง 
3304 ม. 2.7 เลขท่ี 26–50 (25 คน) นางสาวอาภาพร คีรีวัน นางสาวอาภาพร คีรีวัน 
3305 ม. 2.8 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายอัคคเดช  เผือกทอง นายอัคคเดช  เผือกทอง 
3306 ม. 2.8 เลขท่ี 25–49 (24 คน) นายณรงค   จันทุดม นายณรงค   จันทุดม 
3403 ม. 2.9 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน นางสาวจารุวรรณ  ขันธพิน 
3404 ม. 2.9 เลขท่ี 26–49 (24 คน) นายสิทธิชัย  สิงหเทพ นายสิทธิชัย  สิงหเทพ 
3405 ม. 2.10 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสุรีย       ศิริรัตน           นางสุรีย       ศิริรัตน           
3406 ม.2.10 เลขท่ี 26–50(25 คน) นางสาวบุษกร  พรหมศรี นางสาวบุษกร  พรหมศรี 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

หองท่ี 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

7 มกราคม  2562 9  มกราคม  2562 
1204 ม. 3.1 เลขท่ี 1–33 (33 คน) นายธีรพงษ  นวลดอน นายธีรพงษ  นวลดอน 
1205 ม. 3.2 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางสาวมณี  แซทอ นางสาวมณี  แซทอ 
1206 ม. 3.2 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม นางสาวสุชาวดี  พิมหานาม 
1207 ม. 3.3 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต นางพนิตนาฏ   รัตนพนิต 
1208 ม. 3.3 เลขท่ี 25-48 (24 คน) นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
1209 ม. 3.4 เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางชลธิชา  วรภู นางชลธิชา  วรภู 
1210 ม. 3.4 เลขท่ี 26-50 (25 คน) นางกนกพร  ทองสมบุญ นางกนกพร  ทองสมบุญ 
1211 ม. 3.5 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางนุศรา  จันทรสละ นางนุศรา  จันทรสละ 
1212 ม. 3.5 เลขท่ี 25–47 (23คน) นางสาวปรารถนา  หอมลา นางสาวปรารถนา  หอมลา 
1303 ม. 3.6 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นางจุฑาทิพย      ยงพาณิชย นางจุฑาทิพย      ยงพาณิชย 
1304 ม. 3.6 เลขท่ี 25-47 (23คน) นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร นางสาวชนมน  ศรีพระจันทร 
1305 ม. 3.7 เลขท่ี 1–21 (21 คน) นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา 
1306 ม. 3.7 เลขท่ี 22–42 (21 คน) นางสาวศิริลักษณ  ทองรอด นางสาวศิริลักษณ  ทองรอด 
1307 ม. 3.8 เลขท่ี 1–24 (24 คน) นายธราธร  สุขะอาคม นายธราธร  สุขะอาคม 
1308 ม. 3.8 เลขท่ี 25-47 (23 คน) นางสุรภา  จันทรเปลง นางสุรภา  จันทรเปลง 
1309 ม. 3.9 เลขท่ี 1–22 (22 คน) นางบุษราภรณ   บุญวังแร นางบุษราภรณ   บุญวังแร 
1310 ม. 3.9 เลขท่ี 23-44 (22 คน) นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู 
1311 ม. 3.10 เลขที่ 1–23 (23 คน) นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค นางสาวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค 
1312 ม. 3.10 เลขที่ 24-46 (23คน) นางธิติมา  พรามพิทักษ  นางธิติมา  พรามพิทักษ 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4   

หองที่ 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขที่สอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

7 มกราคม  2562 9  มกราคม  2562 11  มกราคม  2562 
3301 ม.4.1 เลขที่ 1–36 (36 คน) นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย 

3302 ม.4.2 เลขที่ 1–19 (19 คน) นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย 
3303 ม.4.2 เลขที่ 20–38 (19 คน) นางดารารัตน   มะอิ นางดารารัตน   มะอิ นางดารารัตน   มะอิ 
3304 ม.4.3 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางสาวอัฐอรวี  อํ่าบางกระทุม นางสาวอัฐอรวี  อ่ําบางกระทุม นางสาวอัฐอรวี  อ่ําบางกระทุม 

3305 ม.4.3 เลขที่ 21–40 (20 คน) นางพชรพร  มั่นหาญ นางพชรพร  มั่นหาญ นางพชรพร  มั่นหาญ 

3306 ม.4.4 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ 

3403 ม.4.4 เลขที่ 21–40 (20 คน) นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม นางสาวสาวิตรี  ขาวทรงธรรม 

3404 ม.4.5 เลขที่ 1–20 (20 คน) นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ นายวิเชียร  หลําประเสริฐ 

3405 ม.4.5 เลขที่ 21–39 (19 คน) นางสาวโชติรส  แมลงภู นางสาวโชติรส  แมลงภู นางสาวโชติรส  แมลงภู 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5       

หองที่ 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ 

7 มกราคม  2562 9  มกราคม  2562 11  มกราคม  2562 
3406 ม. 5.1 เลขที่ 1–30 (30 คน) นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ 
3407 ม. 5.2 เลขที่ 1–24 (24คน) นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ นางสาวพิลาศลักษณ เสริมพงษ 

3501 ม. 5.2 เลขที่ 25-47 (23 คน) นางสาวสุดารัตน แสงผึ้ง นางสาวสุดารัตน แสงผึ้ง นางสาวสุดารัตน แสงผึ้ง 
3502 ม. 5.3 เลขที่ 1–24 (24 คน) นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน 
3503 ม. 5.3 เลขที่ 25-48 (24 คน) นางสาวโสภา  คําสีสังข นางสาวโสภา  คําสีสังข นางสาวโสภา  คําสีสังข 
3504 ม. 5.4 เลขที่ 1–20 (20 คน) นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช 
3505 ม. 5.4 เลขที่ 21–41 (21 คน) นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ 
3506 ม. 5.5 เลขที่ 1–33 (33 คน) นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล 
3507 ม. 5.6 เลขที่ 1–24 (24 คน) นางนาตฤดี สขุสินธารานนท นางนาตฤดี สขุสนิธารานนท นางนาตฤดี สขุสินธารานนท 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

หองที่ 
ใชสอบ 

ชั้นและเลขท่ีสอบ 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ 

7 มกราคม  2562 9  มกราคม  2562 11  มกราคม  2562 
1403 ม. 6.1 เลขที่ 1–28 (28 คน) นางสาวสุภัคฉวี  เอ่ียมสําอางค นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสําอางค นางสุดาภรณ  ศิริสุวรรณ 

1404 ม. 6.2 เลขที่ 1–24 (24 คน) นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นางสาวภัณฑิลา  แยมพยุง นายไพโรจน  สิริพัฒนา 

1405 ม. 6.2 เลขที่ 25-48 (24 คน) นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห 

1406 ม. 6.3 เลขที่ 1–23 (23 คน) นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย 

1407 ม. 6.3 เลขที่ 24-46 (23 คน) นางสาวรัตนากร  โพธ์ิดง นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง นางสาวรัตนากร  โพธิ์ดง 

1408 ม. 6.4 เลขที่ 1–20 (20 คน) นางนงนุช  วิริยานกูุล นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล 

1409 ม. 6.4 เลขที่ 21–39 (39 คน) นางสาวธนิฐตา  ลขิสิทธิ์พันธุ นางสาวธนิฐตา  ลขิสิทธิ์พันธุ นางสาวธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ 

1410 ม. 6.5 เลขที่ 1–19 (19 คน) นายอดิเทพ   กรีแสง นายอดิเทพ   กรีแสง นายอดิเทพ   กรีแสง 

1411 ม. 6.5 เลขที่ 20–38 (19 คน) นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักดิ์ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักดิ์ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักด์ิ 

1412 ม. 6.6 เลขที่ 1–17 (17 คน) นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม นางสาวสุทธิดา  เพ็ชรเอม 



9 
 
กรรมการกํากับหองสอบสํารอง  มีหนาท่ี  ปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการฝายกํากับหองสอบท่ีไมสามารถ   
                                                    ปฏิบัติหนาที่ได  ประกอบดวย 
 

ลําดับที่ 
วันที/่กรรมการกํากับหองสอบ  (สํารอง) 

7 มกราคม  2562 8  มกราคม  2562 9  มกราคม  2562 
1 นายสันติพร  ภูพงษ นางอําพร  สินมา นางสมศรี  แซเลา 
2 นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นางสมศรี  แซเลา นายพันธวัฒน  ศิลารักษ 

  

ลําดับท่ี 
วันที่/กรรมการกํากับหองสอบ (สํารอง) 

10 มกราคม  2562 11  มกราคม  2562  
1 นางสาวยุพิน  คงคอน นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ  
2 นางอําพร  สินมา นายสันติพร  ภูพงษ  

 
10.  กรรมการประชาสัมพันธ  มีหนาที่    

              1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการสอบใหนักเรียนและผูเก่ียวของทราบ 
                2. ประกาศ กํากับเวลาการดําเนินการสอบตามตารางสอบที่กําหนด  ประกอบดวย 

         นางภารณี   เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 

           ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 
ของการดําเนินงานดวยด ี
    
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี   13  เดือน   ธนัวาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
       (นายสรปรชัญ  ไวกสิกรณ) 
        ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
หมายเหตุ     
 1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี    
    สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 
 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด    
 
 

 
 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 1.4 -  1.11 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ที่  8  มกราคม  

2562 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์2 (ว21102) วิทยาศาสตร์2 (ว21102) 
09.30 – 10.30 60 ภาษาไทย2 (ท21102) ภาษาไทย2 (ท21102) 
10.30 – 11.30 60 สุขศึกษา2 (พ21103) สุขศึกษา2 (พ21103) 

11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 พระพุทธศาสนา2 (ส21106) พระพุทธศาสนา2 (ส21106) 
13.30 – 14.30 60 พลศึกษา (พ21104) พลศึกษา (พ21104) 
14.30 – 15.30 60 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2  (ค20210) - 

วันพฤหัสบดี  
ที ่10 มกราคม  

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์2 (ค21102) คณิตศาสตร์2 (ค21102) 
09.30 – 10.30 60 ประวัติศาสตร์ 2 (ส21105) ประวัติศาสตร์ 2 (ส21105) 
10.30 – 11.30 60 ภาษาอังกฤษ2 (อ21102) ภาษาอังกฤษ2 (อ21102) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 สังคมศึกษา2 (ส21104) สังคมศึกษา2 (ส21104) 
13.30 – 14.30 60 ดนตรี – นาฏศิลป์2 (ศ21104) ดนตรี – นาฏศิลป์2 (ศ21104) 
14.30 – 15.30 60 วิทยาศาสตร์กบัการแก้ปัญหา (ว20202) - 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
หมายเหตุ     
 1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี    
    สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 
 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด    
 
 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 2.4 -  2.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ที่  8  มกราคม  

2562 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์4 (ว22102) วิทยาศาสตร์4 (ว22102) 
09.30 – 10.30 60 สังคมศึกษา4 (ส22104) สังคมศึกษา4 (ส22104) 
10.30 – 11.30 60 พระพุทธศาสนา (ส22106) พระพุทธศาสนา (ส22106) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษ4 (อ22102) ภาษาอังกฤษ4 (อ22102) 
13.30 – 14.30 60 การสื่อสารและการน าเสนอ (I20202) การสื่อสารและการน าเสนอ (I20202) 
14.30 – 15.30 60 ทัศนศิลป์ (ศ22103) ทัศนศิลป์ (ศ22103) 

วันพฤหัสบดี 
ที ่10 มกราคม  

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์4 (ค22102) คณิตศาสตร์4 (ค22102) 
09.30 – 10.30 60 สุขศึกษา4 (พ22103) สุขศึกษา4 (พ22103) 
10.30 – 11.30 60 ภาษาไทย4 (ท22102) ภาษาไทย4 (ท22102) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์ 4 (ส22105) ประวัติศาสตร์ 4 (ส22105) 

13.30 – 14.30 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22104) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ22104) 

14.30 – 15.30 60 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  (ค20204) - 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
หมายเหตุ     
 1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี    
    สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 
 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด  
 
 
 
 
 
 

 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์  
ที ่7  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์6 (ว23102) วิทยาศาสตร์6 (ว23102) 
09.30 – 10.30 60 พระพุทธศาสนา6 (ส23106) พระพุทธศาสนา6 (ส23106) 
10.30 – 11.30 60 ภาษาไทย6 (ท23102) ภาษาไทย6 (ท23102) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 สุขศึกษา6 (พ23103) สุขศึกษา6 (พ23103)  
13.30 – 14.30 60 ทัศนศิลป์  (ศ23103) ทัศนศิลป์  (ศ23103) 
14.30 – 16.00 90 เศษส่วนของพหุนาม (ค20206) - 

วันพุธ 
ที ่ 9  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์6 (ค23102) คณิตศาสตร์6 (ค23102) 
09.30 – 10.30 60 ภาษาอังกฤษ6 (อ23102) ภาษาอังกฤษ6 (อ23102)  
10.30 – 11.30 60 สังคมศึกษา 6 (ส23104) สังคมศึกษา 6 (ส23104) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ประวัติศาสตร์ 6 (ส23105) ประวัติศาสตร์ 6 (ส23105) 
13.30 – 14.30 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23104) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ23104) 
14.30 – 15.30 60 เปิดโลกเคมี (ว20207) การพูด (ท20204) ห้อง 4 - 5 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 
หมายเหตุ    1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี 
        สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 

 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด    
     
 
 
 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 4.4 -  4.5 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์ 
ที ่7 มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร์2 (ว31102) วิทยาศาสตร์2 (ว31102) 

09.30 – 10.30 60 ธรรมศึกษา2 (ส30212) ธรรมศึกษา2 (ส30212) 
10.30 – 11.30 60 ภาษาจีน 2 (จ30208) ภาษาจีน 2 (จ30208) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษอา่น – เขียน1 (อ30202) ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน1 (อ30202 ห้อง 4 ) 

วันพุธ 
ที ่ 9  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษ2 (อ31102) ภาษาอังกฤษ2 (อ31102) 
09.30 – 10.30 60 ประวัติศาสตร์2 (ส31104) ประวัติศาสตร์2 (ส31104) 
10.30 – 11.30 60 ภาษาไทย2 (ท31102) ภาษาไทย2 (ท31102) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 13.30 60 ดนตรี (ศ31102) ดนตรี (ศ31102) 
13.30 – 15.00   90 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม (ค30213) - 

วันศุกร์ 
ที ่ 11  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร์2 (ค31102) คณิตศาสตร์2 (ค31102) 
09.30 – 10.30 60 สังคมศึกษา2 (ส31103) สังคมศึกษา2 (ส31103) 
10.30 – 11.30 60 เคมี  (ว30222) การเขียน (ท30204) 
11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 
12.30 – 14.00 90 ฟิสิกส์ 2  (ว30202) - 



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
หมายเหตุ     
 1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี    
    สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 
 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด    

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 5.4 -  5.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์   
ที่  7  มกราคม  

2562 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร์4 (ค32102) คณิตศาสตร์4 (ค32102) 
10.00 – 11.00 60 ภาษาจีน4 (จ30210) ภาษาจีน4 (จ30210) 
11.00 – 12.00 60 ประวัติศาสตร์4 (ส32104) ประวัติศาสตร์4 (ส32104) 
12.00 – 13.00  60 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 สุขศึกษา (พ32102) สุขศึกษา (พ32102) 
14.00 – 15.30 90 จ านวนเชิงซ้อน (ค30206) สถิติ (ค30207) ห้อง 4-5 

วันพุธ 
ที ่9 มกราคม  

2562 

08.30 – 09.30 60 สังคมศึกษา4 (ส32103) สังคมศึกษา4 (ส32103) 

09.30 – 10.30 60 ภาษาอังกฤษ4 (อ32102) ภาษาอังกฤษ4 (อ32102) 

10.30 – 11.30 60 ธรรมศึกษา  (ส30214) ธรรมศึกษา  (ส30214) 

11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 

12.30 – 13.30 60 - วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) (ว30104) 

12.30 – 14.00 90 ฟิสิกส์3 (ว30203) - 

วันศุกร์ 
ที่ 11  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 เคมี 3 (ว30223) การงานอาชีพฯ (ง32101) 
09.30 – 10.30 60 ภาษาไทย4 (ท32102) ภาษาไทย4 (ท32102) 
10.30 – 11.30 60 ชีววิทยา3 (ว30243) การปกครองท้องถิ่นไทย (ส30204) 

11.30 – 12.30 60 พักกลางวัน 

12.30 – 13.30 60 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน  (อ30211) ภาษาอังกฤษอา่น – เขียน  (อ30211ห้อง4-5) 
ภาษาจีนอ่าน – เขียน (จ30219 ห้อง 4)  



 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

หมายเหตุ    1. ก่อนเข้าห้องสอบให้นักเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แล้ววางไว้ใต้โต๊ะ ถ้ามี    
               สัญญาณดังขึ้นถือว่าทุจริตในการสอบ ให้ยุติการสอบในรายวิชานั้นทันที 

 2. อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบได้ ก่อนหมดเวลาสอบในรายวิชานั้น ๆ ไม่เกิน  
             10 นาที 
 3. ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยกะทันหัน  ไม่สามารถเข้าสอบตามตารางสอบได้  
        ให้ผู้ปกครองนักเรียนน าใบรับรองแพทย์มาติดต่อที่ห้องวัดผลโดยด่วน  
          เพื่อจะได้ด าเนินสอบให้กับนักเรียนในภายหลัง 

  4.  อุปกรณ์การท าข้อสอบ  ได้แก่ ดินสอด า 2B หรือมากกว่า  2B  ส าหรับระบายค าตอบ   
       ยางลบดินสอ  ปากกา  น้ ายาลบค าผิด    

วัน  เดือน  ปี เวลา 
จ านวน
(นาที) 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร์  
ที ่7  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย6 (ท33102) ภาษาไทย6 (ท33102) 
09.30 – 10.30 60 สังคมศึกษา6 (ส33102) สังคมศึกษา6 (ส33102) 
10.30 – 11.30  60 - ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน1 (จ30223) 

10.30 – 12.00 90 ฟิสิกส์5 (ว30205) - 

12.00 – 13.00 60 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 - การอ่าน (ท30212) 

14.00 – 15.00 60 - เหตุการณ์โลกปัจจุบัน (ส30208) 

วันพุธ 
ที ่ 9  มกราคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30216) ธรรมศึกษา (ส30216) 

09.30 – 10.30 60 ภาษาจีน 6 (จ30212) ภาษาจีน 6 (จ30212) 

10.30 – 11.30 60 - วิทยาศาสตร์6(ชีววิทยา) (ว30106)  

10.30 – 12.00 90 เคมี 5 (ว30225) - 

12.00 – 13.00 60 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 - วิทยาศาสตร์ (กายภาพ) (ว30262) 

13.00 – 14.30 90 ชีววิทยา 5 (ว30245) - 

วันศุกร์ 
ที ่ 11  มกราคม 

2562 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร์6 (ค33102) คณิตศาสตร์6 (ค33102) 
10.00 – 11.00 60 ภาษาอังกฤษ6 (อ33102) ภาษาอังกฤษ6 (อ33102) 

11.00 – 12.00 60 ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ33102) ดนตรี – นาฏศิลป์ (ศ33102) 

12.00 – 13.00  60 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน6 
 (อ30217) 

ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน6 (อ30217) 
ห้อง 4-5 

14.00 – 15.00 60 - เสริมทักษะภาษาไทย (ท30210) 
ห้อง 4-5 

14.00 – 15.30 90 แคลคูลัสเบื้องต้น (ค30209) - 


