คาสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๑๐/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กาหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ สอบวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒, ๕ สอบวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ สอบวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เพื่ อให้ก ารสอบวัด ผลดัง กล่า วด าเนิน ไปด้ วยความเรีย บร้ อยและเป็ นไปตามระเบีย บของการสอบ อาศั ยอ านาจ
ตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
นายวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
หน้าที่ ๑. ให้คาปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๒. ให้คาปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค
๓. กากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๒คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
๑. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทาข้อสอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
หัวหน้า
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
รองหัวหน้า
ครูผู้สอน
ผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. ให้ครู ออกข้อสอบในรายวิชาที่สอน ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจ แล้วรับกลับไปพิมพ์
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทานข้อสอบเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อสอบนาส่งงานทะเบียนวัดผล ภายใน
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือครูผู้สอนรับข้อสอบที่โรเนียวแล้ว จากงานทะเบียนวัดผลไปดาเนินการจัดเป็นชุด
และแยกเป็นห้อง แล้วนาส่งกรรมการกลาง ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.
๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ
นายประสพชัย แน่ประโคน ครู ชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
รองหัวหน้า
กรรมการกากับห้องสอบ
ผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมป้ายหน้าห้องสอบและติดป้ายหน้าห้องสอบตามคาสั่งนี้
๒. ครูที่เป็นกรรมการกากับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องที่ตนได้รับมอบหมายจัดห้องสอบ โดยจัดโต๊ะ
โต๊ะและเก้าอี้ให้พอดีกับจานวนนักเรียนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ จัดห้องสอบในชั่วโมงที่ ๘ ของวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. คณะกรรมการกลางดาเนินการสอบ
นายปราณ์รณ กาญจนากร
ครู
หัวหน้า
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
รองหัวหน้า
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
รองหัวหน้า
นายอัศวิน ศรีบัว
ครู ชานาญการพิเศษ ผู้ช่วย นางปาริชาติ ยมวรรณ ครู ชานาญการพิเศษ
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
ผู้ช่วย นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชานาญการ
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
ผู้ช่วย นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์
ครู
นายภูวดล สาลี
ครู
ผู้ช่วย นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี
ครู
ผู้ช่วย จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครูผู้ช่วย
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นางสาวน้าฝน เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภริตา โอชารส
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นางสาวลักขณา ภาคโภคี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย
หน้าที่

๑. รับข้อสอบจากกลุ่มสาระต่างๆ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตามตารางสอบ
๒. เตรียม - จ่าย เอกสารและวัสดุให้กรรมการกากับห้องสอบในวันแรกของการสอบ
๓. นาข้อสอบให้กรรมการกากับห้องสอบก่อนเวลาประมาณ ๕ นาที
๔. ตรวจเช็คกระดาษคาตอบและข้อสอบ จ่ายกระดาษคาตอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อนาไปตรวจ
๕. รับคืนวัสดุจากกรรมการกากับห้องสอบวันสุดท้ายของการสอบ
๖. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

-๓๔. คณะกรรมการกากับห้องสอบ
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ชั้น
ม.๑/๑
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๔
ม.๑/๕
ม.๑/๕
ม.๑/๖
ม.๑/๖
ม.๑/๗
ม.๑/๗
ม.๑/๘
ม.๑/๘
ม.๑/๙
ม.๑/๙
ม.๑/๑๐
ม.๑/๑๐
ม.๑/๑๑
ม.๑/๑๑
ม.๔/๑
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๒
ม.๔/๓
ม.๔/๓
ม.๔/๔
ม.๔/๔

เลขที่ สอบห้อง
๑ - ๑๘ ๒๑๔
๑๙ - ๓๖ ๒๑๕
๑ - ๒๐ ๕๒๒
๒๑ - ๔๐ ๕๒๓
๑ - ๒๐ ๕๒๔
๒๑ - ๔๐ ๕๒๕
๑ - ๒๐ ๕๒๗
๒๑ - ๔๐ ๕๒๘
๑ - ๒๐ ๕๑๑
๒๑ - ๔๐ ๕๑๒
๑ - ๒๐ ๕๑๓
๒๑ - ๔๐ ๕๑๔
๑ - ๒๐ ๕๑๕
๒๑ - ๔๐ ๕๑๖
๑ - ๒๐ ๔๑๓
๒๑ - ๓๙ ๔๑๕
๑ - ๒๐ ๔๑๖
๒๑ - ๓๙ ๔๑๗
๑ - ๒๐ ๔๒๔
๒๑ - ๔๐ ๔๒๕
๑ - ๒๐ ๔๒๖
๒๑ - ๔๐ ๔๒๗
๑ - ๑๗
๕๑๗
๑๘ - ๓๔ ๕๑๘
๑ - ๒๐ ๓๓๒
๒๑ - ๔๒ ๓๓๓
๑ - ๒๐ ๓๓๕
๒๑ - ๔๓ ๓๓๖
๑ - ๒๐ ๓๑๕
๒๑ - ๔๐ ๓๑๖

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
ครู
นายสมพร อมรเวช ครู
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผู้ช่วย
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ ครู ชานาญการพิเศษ

นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นายนัฐวุฒิ สายันต์ ครูผู้ช่วย
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครู ชานาญการ
นางสาวอุมาพร ขาวแขก ครู
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์ ครู
ครูผู้ช่วย
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ ครู ชานาญการ
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์ ครู
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู
นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
นายวันเฉลิม อุลิต ครู
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ ครู
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรกั ษ์
ครูชานาญการพิเศษ
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
นางสาวนัฎฐาภรณ์ ใหญ่ยอด ครู
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นางนปภา ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
ครู
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ นางสาวศิริวรรณ โอริส
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู
ครู
นายเสกสรรค์ สุขมา
ครู
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก ครู
ครูผู้ช่วย
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
นางสาวพิมพ์ธาดา จานงค์บุญรัตน์
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล ครู
ครู ชานาญการ
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู ชานาญการพิเศษ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
ครู ชานาญการ
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ครู
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล
ครู
ครู ชานาญการพิเศษ

-๔ชั้น
ม.๔/๕
ม.๔/๕
ม.๔/๖
ม.๔/๖
ม.๔/๗
ม.๔/๗

เลขที่ สอบห้อง
กรรมการกากับห้องสอบ
๑ - ๒๐ ๓๑๑ นางสุกัลยา เสือจาศีลป์ ครู ชานาญการพิเศษ นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
๒๑ - ๔๓ ๓๑๒ นางจิตร์สมา สมงาม ครู ชานาญการ
ครูผู้ช่วย
๑ - ๒๐ ๒๑๖ นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
นายสมพร อมรเวช
ครู
๒๑ - ๔๔ ๒๒๗ นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น ครู
๑ - ๒๐ คหกรรม ๑ นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
๒๑ - ๔๔ คหกรรม ๒ นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ชั้น
ม.๒/๑
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๔
ม.๒/๕
ม.๒/๕
ม.๒/๖
ม.๒/๖
ม.๒/๗
ม.๒/๗
ม.๒/๘
ม.๒/๘
ม.๒/๙
ม.๒/๙
ม.๒/๑๐
ม.๒/๑๐
ม.๒/๑๑
ม.๒/๑๑
ม.๕/๑
ม.๕/๑

เลขที่
๑ - ๑๘
๑๙ - ๓๖
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๑
๑ - ๒๐
๒๑ - ๓๙
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๑
๑ - ๒๐
๒๑ - ๓๙
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๐
๑ - ๒๐
๒๑ - ๓๙
๑ - ๒๐
๒๑ - ๓๙
๑ - ๒๐
๒๑ – ๓๖
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๐
๑ - ๒๐
๒๑ - ๓๗
๑ - ๑๕
๑๖ - ๓๐

สอบห้อง
๒๑๔
๒๑๕
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๗
๕๒๘
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๔๑๓
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๕๑๗
๕๑๘

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู ชานาญการ นางสาวสุรีย์ ทนคง
นายรณกร ไข่นาค
ครู
ครู
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู
ครู ชานาญการพิเศษ
นางนงพงา อิสสอาด ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นางสาวอริยา กันทะวงค์ ครู
ครูผู้ช่วย
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย ครู
ครูอัตราจ้าง
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
นางณัษฐพร ฮีมวาต์
ครู ชานาญการ
นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชานาญการ
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร ครู
ครูผู้ช่วย
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม ครู
นางสาวพรทิพย์ อุดร
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวกัญญา อินทร์กอง ครู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชานาญการพิเศษ
ครู
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย
นางนปภา ไต่เป็นสุข
นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
ครูผู้ช่วย
นางจิดาภา จูหว้า
ครู ชานาญการ นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์ ครู ชานาญการ
ครู

-๕ชั้น
ม.๕/๒
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๖
ม.๕/๗
ม.๕/๗

เลขที่
๑ – ๒๐
๒๑ - ๓๖
๑ - ๒๐
๒๑ – ๓๙
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๒
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๓
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๔
๑ - ๒๐
๒๑ - ๔๔

สอบห้อง
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๕
๓๓๖
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๑
๓๑๒
๒๑๖
๒๒๗

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด ครู
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์
นายศิวกร กรึงไกร
ครู
ครู
นางสาวพิมพ์ธาดา จานงค์บุญรัตน์ ครู ชานาญการ นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
ครู
นางพรรณี เกตุถาวร
ครู ชานาญการ นางสาวอุมาพร ขาวแขก
นางสาวพิชามญช์ กุศล
ครู
ครู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นายเสกสรรค์ สุขมา
นายธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตราจ้าง
ครู
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง ครู
นางสาวสุรีย์ ทนคง ครู
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย นางชญาภา คาแหงฤทธิ์ ครู ชานาญการ
คหกรรม ๑ นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครู
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
คหกรรม ๒ นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครู

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ชั้น
ม.๓/๑
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๓
ม.๓/๔
ม.๓/๔
ม.๓/๕
ม.๓/๕
ม.๓/๖
ม.๓/๖
ม.๓/๗
ม.๓/๗
ม.๓/๘
ม.๓/๘
ม.๓/๙
ม.๓/๙

เลขที่ สอบห้อง
๑ - ๑๖ ๒๑๔
๑๗ - ๓๒ ๒๑๕
๑ - ๒๐ ๕๒๒
๒๑ - ๔๑ ๕๒๓
๑ - ๒๐ ๕๒๔
๒๑ - ๓๘ ๕๒๕
๑ - ๒๐ ๕๒๗
๒๑ - ๔๑ ๕๒๘
๑ - ๒๐ ๕๑๑
๒๑ - ๔๐ ๕๑๒
๑ - ๒๐ ๕๑๓
๒๑ - ๓๘ ๕๑๔
๑ - ๒๐ ๕๑๕
๒๑ - ๓๕ ๕๑๖
๑ - ๒๐ ๔๑๓
๒๑ - ๓๘ ๔๑๕
๑ - ๒๐ ๔๑๖
๒๑ - ๓๙ ๔๑๗

กรรมการกากับห้องสอบ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก
ครู
ครูผู้ช่วย
นางจิตร์สมา สมงาม
ครู ชานาญการ
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง
ครูผู้ช่วย
ครู
นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู ชานาญการพิเศษ
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
นายปลื้ม ปรีชา
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น
ครู
ครู ชานาญการพิเศษ
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรีย์ ทนคง
ครู
นางสุดาพร ยิ้มสิน
นายรณกร ไข่นาค
ครู
ครู ชานาญการ
นางอารีวรรณ แน่ประโคน ครู ชานาญการพิเศษ

นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี ครู ชานาญการ
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอริยา กันทะวงค์
ครู

นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
นายประสพชัย แน่ประโคน ครูชานาญการพิเศษ นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
ครู

-๖ชั้น
ม.๓/๑๐
ม.๓/๑๐
ม.๖/๑
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๒
ม.๖/๓
ม.๖/๓
ม.๖/๔
ม.๖/๔
ม.๖/๕
ม.๖/๕
ม.๖/๖
ม.๖/๖
ม.๖/๗
ม.๖/๗

เลขที่ สอบห้อง
๑ - ๒๐
๔๒๔
๒๑ - ๓๕ ๔๒๕
๑ – ๒๐
๕๑๗
๒๑ - ๓๓ ๕๑๘
๑ - ๒๐
๓๓๒
๒๑ - ๓๕ ๓๓๓
๑ - ๒๐
๓๓๕
๒๑ - ๓๙ ๓๓๖
๑ - ๒๐
๓๑๕
๒๑ - ๓๑ ๓๑๖
๑ - ๒๐
๓๑๑
๒๑ - ๓๖ ๓๑๒
๑ - ๒๐
๒๑๖
๒๑ - ๔๐ ๒๒๗
๑ - ๒๐
๔๒๖
๒๑ - ๔๑ ๔๒๗

กรรมการกากับห้องสอบ
นายสมพร อมรเวช
ครู
นางสาวยุวดี สุภาเรือง
นางสาวศิริวรรณ โอริส
ครู
ครูผู้ช่วย
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ ครู ชานาญการ นายธรรมนูญ ระวังใน
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครู
ครูอัตราจ้าง
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ชานาญการพิเศษ นางจิดาภา จูหว้า
นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
ครู ชานาญการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด ครู ชานาญการพิเศษ นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
ครูผู้ช่วย
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร
ครู
ครู
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่
ครู
นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์
นายพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ครู ชานาญการพิเศษ
นางชญาภา คาแหงฤทธิ์ ครู ชานาญการ นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์ ครู
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ครู
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หน้าที่ ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปดาเนินการสอบตามห้องที่ได้รับมอบหมาย
๒. กากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ และให้นักเรียนอยู่ใน
ห้องสอบ จนหมดเวลาทาข้อสอบของแต่ละวิชา
๓. นาข้อสอบและกระดาษคาตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมการกลาง
หมายเหตุ กรรมการกากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที
๕. กรรมการกากับการสอบ (สารอง)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑. นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข
๒. นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
๓. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
๔. นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
๕. นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล

ครูอัตราจ้าง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู ชานาญการ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑. นางสาวยุวดี สุภาเรือง
ครูผู้ช่วย
๒. นางสาววรรณสิริ นาคเรือง ครูผู้ช่วย
๓. นายวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
๔. นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
๕. นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย

๖. นางสาวกัญญา อินทร์กอง
๗. นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ
๘. นางพรรณี เกตุถาวร
๙. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย
๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน

ครู
ครู
ครู ชานาญการ
ครู

๖. นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
๗. นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
๘. นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
๙. นายวันเฉลิม อุลิต
ครู
๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน

-๗วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑. นายคงศักดิ์ บุญวิจิตร
๒. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์
๓. นางนปภา ไต่เป็นสุข
๔. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
๕. นางวรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์

ครูอัตราจ้าง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

๖. นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา
ครูผู้ช่วย
๗. นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย
๘. นางสาวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
๙. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย
๑๐. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน

หน้าที่ ๑. รับมอบหมายงานกากับห้องสอบ หรืองานอื่น ๆ ที่กลุ่มบริหารวิชาการ เวลา ๐๘.๑๕ น.
๒. กากับห้องสอบหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน
หัวหน้า
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน
รองหัวหน้า
ครูผู้สอนทุกท่าน
ผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. รับกระดาษคาตอบจากกรรมการกลางไปแบ่งตรวจ
๒. ตรวจทานกระดาษคาตอบ และลงคะแนน ให้แล้วเสร็จ
ให้กรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ
วันจันทร์ที่
8 กุมภาพันธ์
2564

หมายเหตุ

เวลาสอบ
08.30 - 09.30 น.
09.35 - 10.25 น.
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

วิชาที่สอบ
ค21102 คณิตศาสตร์
ท21102 ภาษาไทย
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ว21103 วิทยาศาสตร์ 2
ส21103 สังคมศึกษา 2

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ห้องที่ใช้สอบ
1/1 ห้อง 214 , 215
1/2 ห้อง 522 , 523
1/3 ห้อง 524 , 525
1/4 ห้อง 527 , 528
1/5 ห้อง 511 , 512
1/6 ห้อง 513 , 514
1/7 ห้อง 515 , 516
1/8 ห้อง 413 , 415
1/9 ห้อง 416 , 417
1/10 ห้อง 424 , 425
1/11 ห้อง 426 , 427

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ม.1/1 - เลขที่ 1 - 18 สอบห้อง 214
เลขที่ 19 - 36 สอบห้อง 215

ม.1/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 522
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 523

ม.1/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 524
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 525

ม.1/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 527
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 528

ม.1/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 511
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 512

ม.1/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 513
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 514

ม.1/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 515
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 516

ม.1/8 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 413
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 415

ม.1/9 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 416
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 417

ม.1/10 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 424
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 425

ม.1/11 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 426
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 427

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ
เวลาสอบ
วันอังคารที่ 08.30 - 09.30 น.
9 กุมภาพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2564
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

หมายเหตุ

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

วิชาที่สอบ
ค22102 คณิตศาสตร์
ท22102 ภาษาไทย
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ว22103 วิทยาศาสตร์ 4
ส22103 สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ห้องที่ใช้สอบ
2/1 ห้อง 214 , 215
2/2 ห้อง 522 , 523
2/3 ห้อง 524 , 525
2/4 ห้อง 527 , 528
2/5 ห้อง 511 , 512
2/6 ห้อง 513 , 514
2/7 ห้อง 515 , 516
2/8 ห้อง 413 , 415
2/9 ห้อง 416 , 417
2/10 ห้อง 424 , 425
2/11 ห้อง 426 , 427

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ม.2/1 - เลขที่ 1 - 18 สอบห้อง 214
เลขที่ 19 - 36 สอบห้อง 215

ม.2/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 522
เลขที่ 21 - 41 สอบห้อง 523

ม.2/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 524
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 525

ม.2/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 527
เลขที่ 21 - 41 สอบห้อง 528

ม.2/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 511
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 512

ม.2/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 513
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 514

ม.2/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 515
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 516

ม.2/8 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 413
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 415

ม.2/9 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 416
เลขที่ 21 - 36 สอบห้อง 417

ม.2/10 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 424
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 425

ม.2/11 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 426
เลขที่ 21 - 37 สอบห้อง 427

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ
เวลาสอบ
วันพุธที่
08.30 - 09.30 น.
10 กุมภาพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2564
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

วิชาที่สอบ
ค23102 คณิตศาสตร์
ท23102 ภาษาไทย
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ว23103 วิทยาศาสตร์
ส23103 สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ห้องที่ใช้สอบ
3/1 ห้อง 214 , 215
3/2 ห้อง 522 , 523
3/3 ห้อง 524 , 525
3/4 ห้อง 527 , 528
3/5 ห้อง 511 , 512
3/6 ห้อง 513 , 514
3/7 ห้อง 515 , 516
3/8 ห้อง 413 , 415
3/9 ห้อง 416 , 417
3/10 ห้อง 424 , 425

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด
ม.3/1 - เลขที่ 1 - 16 สอบห้อง 214
เลขที่ 17 - 32 สอบห้อง 215

ม.3/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 522
เลขที่ 21 - 41 สอบห้อง 523

ม.3/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 524
เลขที่ 21 - 38 สอบห้อง 525

ม.3/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 527
เลขที่ 21 - 41 สอบห้อง 528

ม.3/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 511
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 512

ม.3/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 513
เลขที่ 21 - 38 สอบห้อง 514

ม.3/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 515
เลขที่ 21 - 35 สอบห้อง 516

ม.3/8 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 413
เลขที่ 21 - 38 สอบห้อง 415

ม.3/9 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 416
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 417

ม.3/10 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 424
เลขที่ 21 - 35 สอบห้อง 425

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ
เวลาสอบ
วันจันทร์ที่ 08.30 - 09.30 น.
8 กุมภาพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2564
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

หมายเหตุ

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

ค31102
ท31102
อ31102
ว31102
ส31103

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
สังคมศึกษา 2

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

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

ห้องที่ใช้สอบ
ห้อง 517 , 518
ห้อง 332 , 333
ห้อง 335 , 336
ห้อง 315 , 316
ห้อง 311 , 312
ห้อง 216 , 227
ห้องคหกรรม 1 ,
ห้องคหกรรม 2

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ม.4/1 - เลขที่ 1 - 17 สอบห้อง 517
เลขที่ 18 - 34 สอบห้อง 518

ม.4/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 332
เลขที่ 21 - 42 สอบห้อง 333

ม.4/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 335
เลขที่ 21 - 43 สอบห้อง 336

ม.4/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 315
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 316

ม.4/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 311
เลขที่ 21 - 43 สอบห้อง 312

ม.4/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 216
เลขที่ 21 - 44 สอบห้อง 227

ม.4/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้องคหกรรม 1
เลขที่ 21 - 44 สอบห้องคหกรรม 2

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ
เวลาสอบ
วันอังคารที่ 08.30 - 09.30 น.
9 กุมภาพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2564
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

หมายเหตุ

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

ค32102
ท32102
อ32102
ว32102
ส32103

วิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ห้องที่ใช้สอบ
5/1 ห้อง 517 , 518
5/2 ห้อง 332 , 333
5/3 ห้อง 335 , 336
5/4 ห้อง 315 , 316
5/5 ห้อง 311 , 312
5/6 ห้อง 216 , 227
5/7 ห้องคหกรรม 1 ,
ห้องคหกรรม 2

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ม.5/1 - เลขที่ 1 - 15 สอบห้อง 517
เลขที่ 16 - 30 สอบห้อง 518

ม.5/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 332
เลขที่ 21 - 36 สอบห้อง 333

ม.5/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 335
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 336

ม.5/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 315
เลขที่ 21 - 42 สอบห้อง 316

ม.5/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 311
เลขที่ 21 - 43 สอบห้อง 312

ม.5/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 216
เลขที่ 21 - 44 สอบห้อง 227

ม.5/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้องคหกรรม 1
เลขที่ 21 - 44 สอบห้องคหกรรม 2

ตารางสอบวัดผลกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลาสอบ

วันพุธที่
08.30 - 09.30 น.
10 กุมภาพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2564
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

หมายเหตุ

จานวน (นาที)
60
50
50
50
50

วิชาที่สอบ
ค33102 คณิตศาสตร์
ท33102 ภาษาไทย
อ33102 ภาษาอังกฤษ
ว33102 วิทยาศาสตร์ โลก
และอวกาศ 2
ส33102 สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ห้องที่ใช้สอบ
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7

ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษา ว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ม.6/1 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 517
เลขที่ 21 - 33 สอบห้อง 518

ม.6/2 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 332
เลขที่ 21 - 35 สอบห้อง 333

ม.6/3 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 335
เลขที่ 21 - 39 สอบห้อง 336

ม.6/4 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 315
เลขที่ 21 - 31 สอบห้อง 316

ม.6/5 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 311
เลขที่ 21 - 36 สอบห้อง 312

ม.6/6 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 216
เลขที่ 21 - 40 สอบห้อง 227

ม.5/7 - เลขที่ 1 - 20 สอบห้อง 426
เลขที่ 21 - 41 สอบห้อง 427

ห้อง 517 , 518
ห้อง 332 , 333
ห้อง 335 , 336
ห้อง 315 , 316
ห้อง 311 , 312
ห้อง 216 , 227
ห้อง 426 , 427

