
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ท่ี  212/2562 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2562 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 
………………………………………………………… 

ดวยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   จังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดใหมีการดําเนินการสอบกลางภาค  
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2562  ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6   โดยกําหนดการสอบดังนี ้
 

ระดับช้ัน กําหนดการสอบวันท่ี/เดือน/ป 
ม.1, ม.2   8, 10, 12 กรกฎาคม  2562 

ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6 9, 11, 15 กรกฎาคม  2562 
 
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย เเละบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2562 
ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  ปฏิบัติหนาท่ีดังตอไปนี้ 

     1. คณะกรรมการฝายอํานวยการ   มีหนาท่ี  ใหคําปรกึษาในการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียน 
ท่ี  1  ปการศึกษา  2562 ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6  และกํากับติดตามการสอบใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการการสอบ  ประกอบดวย 

1.1  นายสรปรัชญ ไวกสิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  1.2  นางโสพิศ  เทศสลุด  รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.3  วาท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์ เจียมประสิทธิ์ รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ                      
  1.4  นางสุรีรัตน  ขาวเอี่ยม ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 
  1.5  นางสาวสาคร อยูนุย  ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 

1.6  นางดวงพร  เพ็ชรบัว  ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 
  1.7  นางสุดาภรณ ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 
  1.8  นายปฏิวัติ  วิจารณปรีชา ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 
  1.9  นางนงนุช  วิริยานุกูล ผูชวยผูอํานวยการ                กรรมการ 
  1.10 นางสมศร ี  แซเลา  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ             กรรมการ 
  1.11 นางเจียรนัย   สืบคํา    หัวหนางานวัดประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 

          2.  คณะกรรมการฝายดําเนินการออกขอสอบ     มีหนาท่ี   
     1.  ดําเนินการออกขอสอบรายวิชาตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดสอดคลองตามตัวช้ีวัด  ผลการ 

เรียนรู  และสงตนฉบับขอสอบใหหัวหนากลุมสาระการเรยีนรูตรวจทานพรอมลงช่ือกํากับทุกหนา   
      2.  ขอสอบแตละรายวิชามีท้ังขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัยในสัดสวน 30% ของการสอบ 
แตละครั้ง   

     3.  ขอสอบท่ีตรวจดวยเครื่องเปนขอสอบปรนัยไมนอยกวา  30  ขอข้ึนไป  จํานวนขอสอบแตละ 
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รายวิชาตองออกใหเหมาะสมกับเวลาท่ีขอใชในการสอบ  และครูประจําวิชาตองไปช้ีแจงเนนย้ําการระบาย
กระดาษคําตอบใหถูกตอง โดยเฉพาะเลขประจําตัวนักเรียน  การระบายตองระบายใหเต็มวงและจะตองไมเขียน
ลํ้าเขาไปในกรอบพื้นท่ีการระบายคําตอบ 

     2.  นําตนฉบับขอสอบสงกับเจาหนาท่ีงานวัดผลประเมินผล (ไมใหวางท้ิงไวโดยไมมีผูรับปองกัน
ขอสอบร่ัวไหล)   โดยสงระหวางวันท่ี   24 มิถุนายน  - 5  กรกฎาคม  2562 

     3.  รายวิชาท่ีตรวจขอสอบดวยเครื่อง  ใหครูประจําวิชาสงเฉลยกอนสอบอยางนอย 1 วัน   
        4.  กลุมสาระการเรียนรูเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบอยางนอย  1  ป           
ประกอบดวย 
  2.1  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     ประธานกรรมการ 
  2.2  ครูผูสอนรายวิชาทุกระดับช้ัน     กรรมการ 
  2.3  รองหัวหนากลุมสาระการเรียนรู              กรรมการและเลขานุการ 

  3.  คณะกรรมการฝายดําเนินการอัดสําเนาและบรรจุขอสอบ  มีหนาท่ี   
               1.  ประสานงานและอัดสําเนาขอสอบใหเสร็จส้ินตามกําหนดเวลา 
               2.  ดําเนินการอัดสําเนาขอสอบ วันท่ี  1 - 5 กรกฎาคม  2562  

    3.  ดําเนินการบรรจุขอสอบใหครบและถูกตองตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบท่ีหองวิชาการ พรอมมี
ขอสอบสํารองไวใชสอบเมื่อมีขอสอบไมเพียงพอในการสอบ  โดยบรรจุขอสอบดังนี ้ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  
ใชถุงผาสีสม   ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 ใชถุงผาสีเขียว                                                                   
ประกอบดวย 

      3.1  นายนิรุจ  ยิ้มดี  ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
      3.2  นางเจียรนัย  สืบคํา  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
      3.3  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู     กรรมการ 
      3.4  ครูผูสอนทุกรายวิชา      กรรมการ 
      3.5  นายสมเกียรติ   ถาวร  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
      3.6  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
      3.7  นางสาวปรางคทราย   อุดดวง  ครู   กรรมการ  
      3.8  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

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

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

ประกอบดวย 
  4.1  นางเจียรนยั   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
       4.2  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  รองประธานกรรมการ 
  4.3  นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
  4.4  นายวีรชัย  วาณิชยสกุล ครูอัตราจาง  กรรมการ 

 4.5  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
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   5.  คณะกรรมการตรวจขอสอบดวยเคร่ืองตรวจขอสอบ  มีหนาท่ี  อํานวยความสะดวกและ
ดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบในรายวิชาท่ีตองการตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ 

        5.1  นางเจียรนัย   สืบคํา    ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ    
        5.2  นางอิสริยา   ณ พัทลุง ครูชํานาญการ  กรรมการ 
        5.3  นางสาวปรางคทราย อุดดวง  ครู   กรรมการ 
 5.4  นางสาวณัฐพร   มีแกว  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

                   5.5  นางอุษา  กอบกิจ  ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการฝายดําเนินการประจําอาคาร  มีหนาท่ี 
               1.  จายอุปกรณการสอบตามหองสอบตาง ๆ  และจายขอสอบกอนสอบวิชานั้น  ๆ  15  นาที 
               2.  รับขอสอบ – กระดาษคําตอบจากกรรมการกํากับการสอบหลังหมดเวลาในการสอบ 
แตละรายวิชา  พรอมตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอย 
               3.  รวบรวม  กระดาษคําตอบ  พรอมใบรับ – สงขอสอบ  และบันทึกรายงานการคุมสอบ 
สงกรรมการกองกลางหลังส้ินสุดการสอบในภาคเชาภายในเวลา  12.30 น. และภาคบายภายในเวลา  16.30 น.  
ของแตละวัน (หองวัดผลประเมินผล) 
               4. นําขอสอบท่ีสอบแตรายวิชาหลังส้ินสุดการสอบออกจากถุงขอสอบสีสมและสีเขียว แลวใชเชือก
ฟางมัดขอสอบแตละรายวิชา  เพื่อจัดสงกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น ๆ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยของ
แตละวัน 
      5. นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียวสงคืนหองวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแตละวันโดยใหคณะกรรมการ
ฝายดําเนินการรับขอสอบจากหองกองกลาง เปนผูนําสง 
               6. กรณีพบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการสอบในสวนท่ีรับผิดชอบ  ใหดําเนินการแกไขในข้ันตน   
แลวแจงคณะกรรมการกองกลางทราบ  เพื่อดําเนินการแกไขตอไป    ประกอบดวย        

       กองกลางประจําหองพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช ช้ัน 2  หอง 1204 – 1212 
  1.  นางสุพรรณ  วงศาโรจน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.  นายสิทธินนท  สอนสมฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นางสาวนันทวัน   ดิสสงค  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
                 กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย รับผิดชอบดําเนินการสอบ  อาคารชินราช  ช้ัน  3    
หอง 1303 – 1313 
  1.  น.ส.แววมยุรา จันทรสง  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
         2.  นางรุงรว ี  อภิชาตธํารง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.  นางสาวนิตยา แพทยกลาง นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ   

        กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.1  รับผิดชอบดําเนินการสอบ 
อาคารชินราช  ช้ัน  4  หอง 1403 -1412 
  1.  นางสุภาพ    อมรประภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.  นางทวีสุข  บัวทอง  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.  นางสาวพรนิภา   บุญญา  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
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        กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา   
ช้ัน  3  หอง 3301 – 3307 
                  1.  นางศจีลักษณ   พงศสุภา ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 
        2.  นางสาวเบญญาภา ศิริวุฒิการ ครูอัตราจาง  กรรมการ  
  3.  นายศิลา    ตาทอง  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

                กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร 2  รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  ช้ัน  4  
หอง 3403 - 3407 
                   1.  นางอโณฌา  บุญโสภา ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
        2.  นางอําพร  สินมา  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
  3.  นายพุธสิทธิ์    บัวคํา  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  

        กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร รับผิดชอบดําเนินการสอบอาคารศรีศาสดา  ช้ัน  5  
หอง 3501 - 3506 
                 1.  วาท่ี ร.ต. นิทัศน    คําทา  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.  นายนันทวัฒน   ชางการ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นางสาวอรยา   ภูตาลุน   นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

   7.  คณะกรรมการฝายดําเนินการรับขอสอบจากกองกลาง(หองวิชาการ)  มีหนาท่ี 
       1.  รับขอสอบและอุปกรณการสอบจากกองกลางหองวิชาการ  ไปสงหองจาย – รับขอสอบ 
ประจําอาคาร ภาคเชาเวลา  08.00 น.  และภาคบายเวลา  12.30 น.ของแตละวัน 
       2.  นําขอสอบแตละรายวิชาหลังส้ินสุดการสอบนําสงตามกลุมสาระการเรียนรูตามรายวิชานั้น  ๆ  
เมื่อส้ินสุดการสอบในแตละวัน 
       3.   นําถุงขอสอบสีสมและสีเขียว สงคืนหองวัดผลตามจํานวนท่ีรับในแตละวัน 
          กองกลางประจําหองพักครูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อาคารชินราช  ช้ัน 1 
  1.  นางสํารวย    แกวกลํ่า  ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสิทธินนท  สอนสมฤทธิ์ นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นางสาวนันทวัน   ดิสสงค  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ  
         กองกลางประจําหองพักครูภาษาไทย อาคารชินราช  ช้ัน 2 
  1.  นายนิคห  ชัยเลิศ  ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสมพร  อะโนสัก  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นางสาวนิตยา   แพทยกลาง นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

         กองกลางประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  ม.1 อาคารชินราช  ช้ัน 4 
  1.  นายประเมิน  คงปาน  ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวพรนิภา   บุญญา  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นายอดิเทพ    กั้วสิทธิ์  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 

         กองกลางประจําหองพักครูภาษาตางประเทศ อาคารศรีศาสดาช้ัน 3 
  1.  นายคุณกร  สนองวงศ ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นายนันทวัฒน   ชางการ  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
  3.  นายศิลา    ตาทอง  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ 
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         กองกลางประจําหองพักครูคอมพิวเตอร  2 อาคารศรีศาสดาช้ัน 4   
  1.  นายสงกรานต โทนแจง  ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางวลัยพร  โทนแจง  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
  3.  นายพุธสิทธิ์    บัวคํา   นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

         กองกลางประจําหองพักครูคณิตศาสตร  อาคารศรีศาสดาช้ัน 5 
  1.  นายวิศรุต  บุญศิริ  ลูกจางช่ัวคราว  ประธานกรรมการ 
  2.  นางปราณี  เกตุนิล  ลูกจางช่ัวคราว  กรรมการ 
  3.  น.ส.อรยา    ภูตาลุน  นิสิตฝกประสบการณ กรรมการ    

 8.  คณะกรรมการฝายดําเนนิการจัดหองสอบ  มีหนาท่ี 
      1.  ครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแลนักเรียนจัดหองสอบในหองท่ีรับผิดชอบ 
      2.  นักเรียนจัดโตะ เกาอี้  ในหองเรียนของตนเองใหครบตามจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ  ในเวลา 
หลังเลิกเรียนของวิชาสุดทาย โดย ม.1 –ม.6  จัดโตะ  เกาอี้  วันศุกรท่ี  5  กรกฎาคม  2562 
               3.  นักการภารโรงดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ีพรอมท่ีจะใชดําเนินการและจัดเก็บ 
สถานท่ีสอบใหเรียบรอยพรอมท่ีจะใชดําเนินการสอนตอไปเมื่อส้ินสุดการสอบ   ประกอบดวย 

8.1  นางสุดาภรณ      ศิริสุวรรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป ประธานกรรมการ 
8.2  วาท่ี ร.ต. นิทัศน   คําทา ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
8.3  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน     กรรมการ 
8.4  นักเรียนทุกคน      กรรมการ 
8.5  นักการภารโรงทุกคน      กรรมการ 

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

     3. เก็บรวบรวมขอสอบ กระดาษคําตอบ  และเย็บรวมกระดาษคําตอบโดยจัดเรียงตามเลขท่ี 
ใหเรียบรอยและครบตามจํานวนนักเรียน  สวนกระดาษคําตอบท่ีตรวจดวยเคร่ืองไมตองเย็บใหใสถุงท่ีเตรียมให 

     4. สงขอสอบและกระดาษคําตอบหลังจากหมดเวลาสอบของแตละรายวิชาท่ีหองกองกลาง 
ประจําอาคาร 

    5. กํากับ – ดูแล นักเรียนในหองท่ีปฏิบัติหนาท่ีกํากับหองสอบ  ทําความสะอาดหองสอบ 
ใหเรียบรอยหลังเสร็จส้ินการสอบในแตละวัน 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1    

หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

8 กรกฎาคม  2562 10  กรกฎาคม  2562 12 กรกฎาคม  2562 
1403 ม.1.1  เลขท่ี 1–18 (18 คน) นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางกมลสรวง  คนเฉียบ นางกมลสรวง  คนเฉียบ 

1404 ม.1.1  เลขท่ี 19–36 (18 คน) น.ส.ปยนันท  ทิพยเพ็ชร น.ส.ปยนันท  ทิพยเพ็ชร น.ส.ปยนันท  ทิพยเพ็ชร 

1405 ม.1.2  เลขท่ี 1–19 (19 คน) น.ส.ธิดา รุงไพบูลยฤทธ์ิ     น.ส.ธิดา รุงไพบูลยฤทธ์ิ     น.ส.ธิดา รุงไพบูลยฤทธ์ิ     

1406 ม.1.2  เลขท่ี 20-38 (19 คน) นายชัยรัตน  อ่ําพูล   นายชัยรัตน  อ่ําพูล   นายชัยรัตน  อ่ําพูล   

1407 ม.1.3  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 

1408 ม.1.3  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นายรัฐเกียรติ  ขันกาไร นายรัฐเกียรติ  ขันกาไร นายรัฐเกียรติ  ขันกาไร 

1409 ม.1.4  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางนุศรา  ผิวพรรณ นางนุศรา  ผิวพรรณ นางนุศรา  ผิวพรรณ 

1410 ม.1.4  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.นลนัฐรัตน  เหลืองออน น.ส.นลนัฐรัตน  เหลืองออน น.ส.นลนัฐรัตน  เหลืองออน 

3301 ม.1.5  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายนิรุจ  ย้ิมดี นายนิรุจ  ย้ิมดี นายนิรุจ  ย้ิมดี 

3302 ม.1.5  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นายภานุพงศ  พานทวีป นายภานุพงศ  พานทวีป นายภานุพงศ  พานทวีป 
3303 ม.1.6  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางสินีนาฏ     คชนิล นางสินีนาฏ     คชนิล นางสินีนาฏ     คชนิล 
3304 ม.1.6  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ นางผกากรอง  พินิจ 
3305 ม.1.7  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางดวงเดือน  เรงเจริญ นางดวงเดือน  เรงเจริญ นางดวงเดือน  เรงเจริญ 
3306 ม.1.7  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.พิลาศลักษณ  เสริมพงษ น.ส.พิลาศลักษณ  เสริมพงษ น.ส.พิลาศลักษณ  เสริมพงษ 

3403 ม.1.8  เลขท่ี 1–20 (20 คน) น.ส.ลลันา  ปลั่งศรีรัตน น.ส.ลลันา  ปลั่งศรีรัตน น.ส.ลลันา  ปลั่งศรีรัตน 
3404 ม.1.8  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.ลักษณา  เยาวสังข น.ส.ลักษณา  เยาวสังข น.ส.ลักษณา  เยาวสังข 
3405 ม.1.9  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางจิตฐิชา  ครุฑคง นางจิตฐิชา  ครุฑคง นางจิตฐิชา  ครุฑคง 
3406 ม.1.9  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.สุดารัตน  แสงผึ้ง น.ส.สุดารัตน  แสงผึ้ง น.ส.สุดารัตน  แสงผึ้ง 
3407 ม.1.10 เลขท่ี 1–20 (20 คน) น.ส.โสภา  คําสีสังข น.ส.โสภา  คําสีสังข น.ส.โสภา  คําสีสังข 

3501 ม.1.10  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.อรุณวดี  ไวไธสง น.ส.อรุณวดี  ไวไธสง น.ส.อรุณวดี  ไวไธสง 

3502 ม.1.11 เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายไพบูลย   อมรประภา     นายไพบูลย   อมรประภา     นายไพบูลย   อมรประภา     

3503 ม.1.11 เลขท่ี 21-40 (20 คน) นายเอกราช  ศิริไทย นายเอกราช  ศิริไทย นายเอกราช  ศิริไทย 
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

  หอง
ท่ี 

ใชสอบ 
ช้ันและเลขท่ีสอบ 

วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

8 กรกฎาคม  2562 10  กรกฎาคม  2562 12 กรกฎาคม  2562 

1204 ม.2.1  เลขท่ี 1–19 (19 คน) นางสุรีย  ศิริรัตน นางสุรีย  ศิริรัตน นางสุรีย  ศิริรัตน 
1205 ม.2.1  เลขท่ี 19–37 (18 คน) น.ส.ธัญลักษณ  กันทะสอน น.ส.ธัญลักษณ  กันทะสอน น.ส.ธัญลักษณ  กันทะสอน 

1206 ม.2.2  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางดวงเดือน  กิติประสาท นางดวงเดือน  กิติประสาท นางดวงเดือน  กิติประสาท 

1207 ม.2.2  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นางวิไลลักษณ  งานสลุง นางวิไลลักษณ  งานสลุง นางวิไลลักษณ  งานสลุง 
1208 ม.2.3  เลขท่ี 1–20 (20 คน) น.ส.ธรรมรัตน  ราชรองเมือง น.ส.ธรรมรัตน  ราชรองเมือง น.ส.ธรรมรัตน  ราชรองเมือง 

1209 ม.2.3  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.พิชญาภัค  กันอินทร น.ส.พิชชาภัค  กันอินทร น.ส.พิชชาภัค  กันอินทร 
1210 ม.2.4  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางจารุวรรณ    เดชคุม นางจารุวรรณ    เดชคุม นางจารุวรรณ    เดชคุม 
1211 ม.2.4  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ นางปาริชาติ  สิทธิ 
1212 ม.2.5  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางวิภาวรรณ  เงินเมือง นางวิภาวรรณ  เงินเมือง นางวิภาวรรณ  เงินเมือง 

1303 ม.2.5  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ นายปรัชญาวัฒน  ปนเกตุ 
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หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

8 กรกฎาคม  2562 10  กรกฎาคม  2562 12 กรกฎาคม  2562 
1304 ม. 2.6  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางจุฑาทิพย   ยงพาณิชย นางจุฑาทิพย   ยงพาณิชย นางจุฑาทิพย   ยงพาณิชย 

1305 ม. 2.6  เลขท่ี 21-20 (20 คน) น.ส.กัลยา  พึ่งพาณิชยกุล น.ส.กัลยา  พึ่งพาณิชยกุล น.ส.กัลยา  พึ่งพาณิชยกุล 

1306 ม. 2.7  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางวลัยพร  แจมนาม นางวลัยพร  แจมนาม นางวลัยพร  แจมนาม 

1307 ม. 2.7  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.บุษกร  พรหมศรี น.ส.บุษกร  พรหมศรี น.ส.บุษกร  พรหมศรี 

1308 ม. 2.8  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายณรงค   จันทุดม นายณรงค   จันทุดม นายณรงค   จันทุดม 

1309 ม. 2.8  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร นางประภาพรรณ  พรมสาร 

1310 ม. 2.9  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางพนัชกร  มีศาสตร นางพนัชกร  มีศาสตร นางพนัชกร  มีศาสตร 

1311 ม. 2.9  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.ปรารถนา  หอมลา น.ส.ปรารถนา  หอมลา น.ส.ปรารถนา  หอมลา 

1312 ม. 2.10 เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางวิภาวัส  ร่ืนฤทธ์ิ นางวิภาวัส  ร่ืนฤทธ์ิ นางวิภาวัส  ร่ืนฤทธ์ิ 

1313 ม. 2.10 เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.อาภาศิริ  เกตุมีแสง น.ส.อาภาศิริ  เกตุมีแสง น.ส.อาภาศิริ  เกตุมีแสง 

1411 ม. 2.11 เลขท่ี 1–19 (19 คน) นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย นายธีระยุทธ  อินไชย 
1412 ม. 2.11เลขท่ี 20–37(18 คน) นายอัคคเดช  เผือกทอง นายอัคคเดช  เผือกทอง นายอัคคเดช  เผือกทอง 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

9 กรกฎาคม  2562 11  กรกฎาคม  2562 15 กรกฎาคม  2562 
1204 ม.3.1  เลขท่ี 1-18 (18 คน) นายธีรพงษ  นวลดอน นายธีรพงษ  นวลดอน นายธีรพงษ  นวลดอน 
1205 ม.3.1  เลขท่ี 19-35 (17 คน) นายนําชัย  บุระดา นายนําชัย  บุระดา นายนําชัย  บุระดา 
1206 ม.3.2  เลขท่ี 1–25 (25 คน) น.ส.สุชาวดี  พิมหานาม น.ส.สุชาวดี  พิมหานาม น.ส.สุชาวดี  พิมหานาม 
1207 ม.3.2  เลขท่ี 26-49 (24 คน) นางสุรภา  จันทรเปลง นางสุรภา  จันทรเปลง นางสุรภา  จันทรเปลง 
1208 ม.3.3  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต 
1209 ม.3.3  เลขท่ี 26-49 (24 คน) น.ส.กนกพร  ทองสมบุญ น.ส.กนกพร  ทองสมบุญ น.ส.กนกพร  ทองสมบุญ 
1210 ม.3.4  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา นางสวาท  สิริพัฒนา 
1211 ม.3.4  เลขท่ี 26-49 (24 คน) นายวิเชียร หลาํประเสริฐ นายวิเชียร หลาํประเสริฐ นายวิเชียร หลาํประเสริฐ 
1212 ม.3.5  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางบุษราภรณ บุญวังแร นางบุษราภรณ บุญวังแร นางบุษราภรณ บุญวังแร 

1303 ม.3.5  เลขท่ี 26-50 (25 คน) น.ส.มณี  แซทอ น.ส.มณี  แซทอ น.ส.มณี  แซทอ 

1304 ม.3.6  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นางชลธิชา  วรภู นางชลธิชา  วรภู นางชลธิชา  วรภู 

1305 ม.3.6  เลขท่ี 26-50 (25 คน) นางธิติมา  พรามพิทักษ นางธิติมา  พรามพิทักษ นางธิติมา  พรามพิทักษ 

1306 ม.3.7  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายธาราธร  สุขะอาคม นายธาราธร  สุขะอาคม นายธาราธร  สุขะอาคม 

1307 ม.3.7  เลขท่ี 26-50 (25 คน) น.ส.จริยา  บัวหลวง น.ส.จริยา  บัวหลวง น.ส.จริยา  บัวหลวง 

1308 ม.3.8  เลขท่ี 1–23 (23 คน) นางนุศรา  จันทรสละ นางนุศรา  จันทรสละ นางนุศรา  จันทรสละ 

1309 ม.3.8  เลขท่ี 24-46 (23 คน) น.ส.สุมนรัช  ชมสวนสวรรค น.ส.สุมนรัช  ชมสวนสวรรค น.ส.สุมนรัช  ชมสวนสวรรค 

1310 ม.3.9  เลขท่ี 1–24 (24 คน) น.ส.จารุวรรณ  ขันธพิน น.ส.จารุวรรณ  ขันธพิน น.ส.จารุวรรณ  ขันธพิน 

1311 ม.3.9  เลขท่ี 25-47 (23 คน) นายพิทักษ  โพธ์ิทอง นายพิทักษ  โพธ์ิทอง นายพิทักษ  โพธ์ิทอง 

1312 ม.3.10 เลขท่ี 1– 25 (25 คน) นายวรวิทย   ไชยมิ่ง นายวรวิทย   ไชยมิ่ง นายวรวิทย   ไชยมิ่ง 

1313 ม.3.10 เลขท่ี 26-50 (25 คน) นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู นางรัชนี  พรมชู 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4   

  หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

9 กรกฎาคม  2562 11  กรกฎาคม  2562 15 กรกฎาคม  2562 
3301 ม.4.1  เลขท่ี 1–35 (35 คน) นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย 

3302 ม.4.2  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย นางพยอม  คุมฉาย 
3303 ม.4.2  เลขท่ี 21-39 (19 คน) นายสันติพร  ภูพงษ นายสันติพร  ภูพงษ นายสันติพร  ภูพงษ 
3304 ม.4.3  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ นางอัญชลีลักษณ  ผลประเสริฐ 

3305 ม.4.3  เลขท่ี 21-40 (20 คน) วาที่ ร.ต.หญิง กฤตยานัท นกนอย วาที่ ร.ต.หญิง กฤตยานัท นกนอย วาที่ ร.ต.หญิง กฤตยานัท นกนอย 

3306 ม.4.4  เลขท่ี 1–20 (20 คน) น.ส.พัชรพร  มั่นหาญ น.ส.พัชรพร  มั่นหาญ น.ส.พัชรพร  มั่นหาญ 
3403 ม.4.4  เลขท่ี 21-40 (20 คน) น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม น.ส.สาวิตรี  ขาวทรงธรรม 
3404 ม.4.5  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี นางชลปรียา  สวนทวี 
3405 ม.4.5  เลขท่ี 21-39 (19 คน) นายชาติ   ถาวร นายชาติ   ถาวร นายชาติ   ถาวร 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5  

  หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

9 กรกฎาคม  2562 11  กรกฎาคม  2562 15 กรกฎาคม  2562 
3406 ม.5.1  เลขท่ี 1–35 (35 คน) นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ นายพันธพงษ  อินทรวิเศษ 

3407 ม.5.2  เลขท่ี 1–19 (19 คน) นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ นายนิกร  พันธรุณ 

3501 ม.5.2  เลขท่ี 20-37 (18 คน) นางดารารัตน   มะอ ิ นางดารารัตน   มะอ ิ นางดารารัตน   มะอ ิ

3502 ม.5.3  เลขท่ี 1–20 (20 คน) น.ส.พรทิพย  ทาสา น.ส.พรทิพย  ทาสา น.ส.พรทิพย  ทาสา 

3503 ม.5.3  เลขท่ี 21-39 (19 คน) นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร นายสมนึก  เกิดเนตร 

3504 ม.5.4  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช นายเอกกมล   เรืองเดช 
3505 ม.5.4  เลขท่ี 21-39 (19 คน) นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล นางสมพร  ศรีพูล 
3506 ม.5.5  เลขท่ี 1–20 (20 คน) นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน นางณัชภัทร  วงศจีน 
3507 ม.5.5  เลขท่ี 21-40 (20 คน) นางนาตฤดี สุขสินธารานนท นางนาตฤดี สุขสินธารานนท นางนาตฤดี สุขสินธารานนท 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

  หองท่ี 
ใชสอบ 

ช้ันและเลขท่ีสอบ 
วันท่ี/กรรมการกํากับหองสอบ 

9 กรกฎาคม  2562 11  กรกฎาคม  2562 15 กรกฎาคม  2562 
1403 ม.6.1  เลขท่ี 1–30 (30 คน) นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง นายอดิเทพ  กรีแสง 

1404 ม.6.2  เลขท่ี 1–23 (23 คน) น.ส.รัตนากร  โพธ์ิดง น.ส.รัตนากร  โพธ์ิดง น.ส.รัตนากร  โพธ์ิดง 

1405 ม.6.2  เลขท่ี 24-35 (22 คน) น.ส.สุทธิดา  เพ็ชรเอม น.ส.สุทธิดา  เพ็ชรเอม น.ส.สุทธิดา  เพ็ชรเอม 

1406 ม.6.3  เลขท่ี 1–25 (25 คน) นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย นายสุรเชษฐ  แสงอาทิตย 

1407 ม.6.3  เลขท่ี 26-50 (25 คน) น.ส.ภัณฑิลา  แยมพยุง น.ส.ภัณฑิลา  แยมพยุง น.ส.ภัณฑิลา  แยมพยุง 

1408 ม.6.4  เลขท่ี 1–21 (21 คน) นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห นางวรรณเพ็ญ     เชื้อสิงห 

1409 ม.6.4  เลขท่ี 22-41 (20 คน) นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล นางนงนุช  วิริยานุกูล 

1410 ม.6.5  เลขท่ี 1–17 (17 คน) นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักด์ิ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักด์ิ นางจิณหญภัค  ประเสริฐศักด์ิ 

1411 ม.6.5  เลขท่ี 18-34 (17 คน) น.ส.ธนิฐตา  ลิขสิทธ์ิพันธุ น.ส.ธนิฐตา  ลิขสิทธ์ิพันธุ น.ส.ธนิฐตา  ลิขสิทธิ์พันธุ 

1412 ม.6.6  เลขท่ี 1-23 (23 คน) น.ส.โชติรส  แมลงภู น.ส.โชติรส  แมลงภู น.ส.โชติรส  แมลงภู 
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10.  กรรมการกํากับหองสอบสํารอง  มีหนาท่ี  ปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการฝายกํากับหองสอบท่ีไมสามารถ   
      ปฏิบัติหนาท่ีได  ประกอบดวย 
 1.  นางสาวยุพิน  คงคอน      ครูชํานาญการพิเศษ 

2.  นายไพโรจน  สิริพัฒนา     ครูชํานาญการพิเศษ 
3.  นางสาวสุภัคฉวี  เอี่ยมสําอางค     ครูชํานาญการ 

11.  กรรมการประชาสัมพนัธ  มีหนาท่ี    
          1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการดําเนินการสอบใหนักเรียนและผูเกี่ยวของทราบ 
          2. ประกาศ กํากับเวลาการดําเนินการสอบตามตารางสอบท่ีกําหนด  ประกอบดวย 

      นางภารณี   เสนีวงศ ณ อยุธยา ครูเช่ียวชาญ กรรมการ 

           ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค 
ของการดําเนินงานดวยดี 
    
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี   25  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2562 
 
 
 
       (นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคําผิด  

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 1.1 -  1.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 1.4 -  1.11 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร 
ท่ี 8 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) ภาษาอังกฤษ1 (อ21101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส21101) สังคมศึกษา (ส21101) 

10.40 – 11.40 60 วิทยาศาสตร1 (ว21101) วิทยาศาสตร1 (ว21101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ดนตรี – นาฏศิลป1 (ศ21102) ดนตรี – นาฏศิลป1 (ศ21102) 

14.05 – 15.05 60 คณิตศาสตรเพิ่มเติม1  (ค20209) ธรรมศึกษา (ส20201)   

วันพุธ 
ท่ี 10 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย  (ท21101) ภาษาไทย  (ท21101) 

09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป1 (ศ21101) ทัศนศิลป1 (ศ21101) 

10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา  (ส21103) พระพุทธศาสนา  (ส21103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร   (ส21102) ประวัติศาสตร   (ส21102) 

14.05 – 15.05 60 สุขศึกษา (พ21101) สุขศึกษา (พ21101) 

วันศุกร 
ท่ี 12 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตรพื้นฐาน1  (ค21101) คณิตศาสตรพื้นฐาน1 (ค21101) 

09.35 – 10.35 60 การงานอาชีพฯ (ง21101) การงานอาชีพฯ (ง21101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน1 (ญ20201) ภาษาญี่ปุนเบ้ืองตน1 (ญ20201) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 บริดจ (พ21102) บริดจ (พ21102) 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคําผิด  

 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานว

น
(นาที) 

ม. 2.1 -  2.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 2.4 -  2.11 
วิชาท่ีสอบ 

วันจันทร 
ท่ี 8 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร3 (ค22101) คณิตศาสตร3 (ค22101) 

09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป (ศ22101) ทัศนศิลป (ศ22101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาไทย (ท22101) ภาษาไทย (ท22101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร  (ส22102) ประวัติศาสตร  (ส22102) 

วันพุธ 
ท่ี 10 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร3 (ว22101) วิทยาศาสตร3 (ว22101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส22101) สังคมศึกษา (ส22101) 

10.40 – 11.40 60 พระพุทธศาสนา (ส22103) พระพุทธศาสนา (ส22103) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ดนตรี – นาฏศิลป (ศ22102) ดนตรี – นาฏศิลป (ศ22102) 

วันศุกร 
ท่ี 12 กรกฎาคม 

2562 

08.30 – 09.30 60 ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) ภาษาอังกฤษ 3 (อ22101) 
09.35 – 10.35 60 ภาษาจีนเบ้ืองตน1 (จ20203) ภาษาจีนเบ้ืองตน1 (จ20203) 
10.40 – 11.40 60 สุขศึกษา (พ22101) สุขศึกษา (พ22101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 คณิตศาสตรเพิ่มเติม (ค20211) - 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 

-  น้ํายาลบคําผิด 
 
 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 3.1 -  3.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 3.4 -  3.10 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 9  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร5 (ค23101) คณิตศาสตร5 (ค23101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ23101) ภาษาอังกฤษ5 (อ23101)  

10.40 – 11.40 60 สังคมศึกษา (ส23101) สังคมศึกษา  (ส23101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ประวัติศาสตร  (ส23102) ประวัติศาสตร (ส23102) 

วันพฤหัสบดี   
ท่ี 11  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 – 09.30 60 วิทยาศาสตร5 (ว23101) วิทยาศาสตร5 (ว23101) 

09.35 – 10.35 60 พระพุทธศาสนา (ส23103) พระพุทธศาสนา (ส23103) 

10.40 – 11.40 60 สุขศึกษา (พ23101) สุขศึกษา (พ23101)  

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ดนตรี – นาฏศิลป (ศ23102) ดนตรี – นาฏศิลป (ศ23102) 

14.05 – 15.05 60 - การปกครองของไทย (ส20205) 

หอง 4-5 
14.05 – 15.35 90 พาราโบลา  (ค20205) - 

วันจันทร   
ท่ี 15  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย (ท23101) ภาษาไทย (ท23101) 

09.35 – 10.35 60 ภาษาญี่ปุน3 (ญ20201) ภาษาญี่ปุน3 (ญ20201) 

10.40 – 11.40 60 ทัศนศิลป (ศ23101) ทัศนศิลป (ศ23101) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 โครงงานวิทยาศาสตร (ว20205) - 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 
หมายเหตุ     1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 

  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ   
    -  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา 
    -  น้ํายาลบคําผิด  

 
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 4.1 -  4.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 4.4 -  4.5 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 9  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย  (ท31101) ภาษาไทย  (ท31101) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส31101) สังคมศึกษา (ส31101) 

10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษอานเขียน1 (อ30202) ภาษาอังกฤษอานเขียน1 (อ30202) หอง4 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 เคมี1 (ว30221) การงานพื้นฐาน1 (ง31101) 

14.05 – 15.35 90 คณิตศาสตรเพิ่มเติม1 (ค30212) - 

วันพฤหัสบดี   
ท่ี 11  กรกฎาคม 

2562 

 

08.30 – 09.30 60 คณิตศาสตร1  (ค31101) คณิตศาสตร1  (ค31101) 

09.35 – 10.35 60 ประวัติศาสตร (ส31102) ประวัติศาสตร (ส31102) 
10.40 – 11.40 60 ดนตร ี(ศ31101) ดนตร ี(ศ31101) 
11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 
13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ1 (อ31101) ภาษาอังกฤษ1  (อ31101) 

14.05 – 15.35 60 ฟสิกส  (ว30201)   - 

 
วันจันทร   

ท่ี 15  กรกฎาคม 
2562 

 

08.30 – 09.30 60 สุขศึกษา (พ31101) สุขศึกษา (พ31101) 

09.35 – 10.35  60 ภาษาจีน1  (จ30207) ภาษาจีน1  (จ30207) 

10.40 – 11.40 60 การศึกษาคนควาฯ (I30201) การศึกษาคนควาฯ (I30201) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (ว31101) วิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (ว31101) 

14.05 – 15.35 90 ชีววิทยา1 (ว30241) - 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
 

 
 
หมายเหตุ     1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 

  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ     

-  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา     

-  น้ํายาลบคําผิด  

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
(นาที) 

ม. 5.1 -  5.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 5.4 -  5.5 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 9  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 – 09.30 60 ธรรมศึกษา (ส30213) ธรรมศึกษา (ส30213) 

09.35 – 10.35 60 สังคมศึกษา (ส32101) สังคมศึกษา (ส32101) 

10.40 – 11.40 60 ประวัติศาสตร (ส32102) ประวัติศาสตร (ส32102) 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 เคมี3  (ว30223) - 

14.05 – 15.35 90 ฟสิกส3  (ว30203) - 

 
วันพฤหัสบดี   

ท่ี 11  กรกฎาคม 
2562 

 

08.30 – 09.30 60 ภาษาไทย (ท32101) ภาษาไทย (ท32101) 

09.35 – 10.35 60 ศิลปะ3 (ศ32101)  ศิลปะ3  (ศ32101)  

10.40 – 11.40 60 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30208) 
ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30208) หอง4-5 

ภาษาจีนอาน – เขียน (จ30217) หอง4 

 

11.40 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) ภาษาอังกฤษ3 (อ32101) 

14.05 – 15.35 90 คณิตศาสตรเพิ่มเติม  (ค30214) - 

 
วันจันทร   

ท่ี 15  กรกฎาคม 
2562 

 

08.30 – 10.00 90 คณิตศาสตร3 (ค32101) คณิตศาสตร3 (ค32101) 

10.05 – 11.05  60 วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส (ว
32101) 

วิทยาศาสตรกายภาพฟสิกส (ว
32101) 

11.10 – 12.10  60 ชีววิทยา2 (ว30242) การเมืองนารู (ส30203) 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 (ญ30201) ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน1 (ญ30201) 
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ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 
หมายเหตุ    1.  ไมอนุญาตใหนักเรียนออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบในทุกรายวิชา 
  2.  ในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บปวยกะทันหัน  ไมสามารถเขาสอบตามตารางสอบได  
                           ใหผูปกครองนักเรียนนําใบรับรองแพทยมาติดตอท่ีหองวัดผลโดยดวน  
                           เพื่อจะไดดําเนินสอบใหกับนักเรียนในภายหลัง 

   3.  อุปกรณการทําขอสอบ 
    -  ดินสอ  2B  สําหรับระบายคําตอบ     

-  ยางลบดินสอ 
    -  ปากกา     

-  น้ํายาลบคําผิด  
 

วัน  เดือน  ป เวลา 
จํานวน
ช่ัวโมง 

ม. 6.1 -  6.3 
วิชาท่ีสอบ 

ม. 6.4 -  6.6 
วิชาท่ีสอบ 

วันอังคาร   
ท่ี 9  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 -  09.30 60 ธรรมศึกษา5 (ส30215) ธรรมศึกษา5 (ส30215) 

09.35 -  10.35 60 ภาษาไทย (ท33101) ภาษาไทย (ท33101) 
10.40 – 11.40 60 - วิทยาศาสตร5(ฟสิกส)   

(ว30105) 
10.40 – 12.10 90 ชีววิทยา4  (ว30244) - 
12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 90 การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 
 (ค30208) 

- 

 
 

วันพฤหัสบดี   
ท่ี 11  กรกฎาคม 

2562 
 

08.30 -  10.00 90 คณิตศาสตร5 (ค33101) คณิตศาสตร5 (ค33101) 

10.05 -  11.05 60 ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) ภาษาอังกฤษ5 (อ33101) 

11.10 – 12.10 60 สังคมศึกษา5 (ส33101) สังคมศึกษา5 (ส33101) 

12.10 – 13.00 50 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 - ดาราศาสตร2 (ว30261) 

13.00 – 14.30 90 เคมี4 (ว30224) - 

 
วันจันทร   

ท่ี 15  กรกฎาคม 
2562 

 

08.30 – 09.30 60 ภาษาจีน5  (จ30211) ภาษาจีน5  (จ30211) 

09.35 – 10.35 60 ทัศนศิลป (ศ33101) ทัศนศิลป (ศ33101) 

10.40 – 11.40 60 - การงานอาชีพฯ (ง33101) 

10.40 – 12.10 90 ฟสิกส4 (ว30204) - 

12.10 – 13.00 80 พักกลางวัน 

13.00 – 14.00 60 ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ
30214)  

ภาษาอังกฤษอาน – เขียน (อ30214) (ม.6.4–6.5) 
ภาษาจีนอาน – เขียน (จ30221) ม.6.4 
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