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         ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ที ่   288 / ๒๕๖4 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดผลปลำยภำคออนไลน์ ภำคเรียนที่ ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

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

             ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดสอบวัดผลปลำยภำคออนไลน์ ภำคเรียนที่ ๑  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ดังนี้ 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  ก ำหนดสอบวันที่  17  กันยำยน  ๒๕๖4 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  ก ำหนดสอบวันที่  15  กันยำยน  ๒๕๖4 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ก ำหนดสอบวันที่  13  กันยำยน  ๒๕๖4 
                      ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 4  ก ำหนดสอบวันที่  16  กันยำยน  ๒๕๖4 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5  ก ำหนดสอบวันที่  14  กันยำยน  ๒๕๖4 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ก ำหนดสอบวันที่  10  กันยำยน  ๒๕๖4 

                      เพ่ือให้กำรสอบดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมระเบียบกำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙                          
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๔๔๖ มำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ .ศ. ๒๕๔๗ และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                 
ที่ ๑๗๖๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖  เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจ ำ  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบ รำยละเอียดดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร    

     หน้ำที่   ๑. ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
            ๒. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ปัญหำ อุปสรรค 
            ๓. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

๑. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ 
          หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม                 หัวหน้ำ 
          รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม            รองหัวหน้ำ 
            ครูผู้สอน                                     ผู้ช่วย                                       

  หน้ำที่  ๑. ให้ครู ออกข้อสอบในรำยวิชำที่สอน  โดยจัดท ำในรูปแบบ Google form สง่หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  
               เพ่ือตรวจทำนควำมถูกต้อง        
           ๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจทำนข้อสอบเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อสอบน ำส่งงำนทะเบียนวัดผลทำงช่องทำง 
               ออนไลน์ภำยในวันที่  7  กันยำยน  2564 
            

๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 

                                  นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์             ครู                         หวัหน้ำ 
                                นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น       ครู                         รองหัวหน้ำ 
                       นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์           ครผูู้ช่วย                   ผู้ชว่ย 
                                นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร        คร ู                                                    ผู้ช่วย 

 

  หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมระบบกำรสอบ และจัดห้องสอบผ่ำนระบบออนไลน์ 
  ๒. จัดท ำแผ่นป้ำยประชำสัมพันธ์ และคู่มือกำรสอบเผยแพร่ทำงเวปไซต์ของทำงโรงเรียน 
 

๓. คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ                                   
      นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร          ครู                                   หัวหน้ำ 
                         นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย                ครู                                   รองหัวหน้ำ 
                         นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์              คร ู                                  รองหัวหน้ำ 

นำยวิทิต  บัวประเสริฐ      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงนงพงำ  อิสสอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ     ครู ช ำนำญกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี           คร ู
นำยเสกสรรค์  สุขมำ              ครู 
นำยภูวดล  ส ำลี                    ครู   
นำงสำวภริตำ  โอชำรส            คร ู
นำงสำวน้ ำฝน เลี้ยงชั่งทอง        ครูอัตรำจ้ำง 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ช ำนำญกำร       
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี       ครู 
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                คร ู
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง          ครู 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์          ครู 
 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

หน้ำที่     ๑. ติดตำมประสำนงำนกับครูในระดับชั้น   
   ๒. ชว่ยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรสอบให้ด ำเนินไปตำมควำมเรียบร้อย 
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๔.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วันที่  17  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ 1. นำยวิทิต    บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์                   ครู 

ม.๑/๒ ๔๐ 1. นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น            คร ู

ม.๑/๓ ๔๐ 1. นำงณัษฐพร   ฮีมวำต์                       ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงนงพงำ  อิสสอำด                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๑/๔ ๔๐ 1. นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์                  คร ู

ม.๑/๕ ๔๐ 1. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน ์                 ครู 
2. นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย              ครูผู้ชว่ย 

ม.๑/๖ ๔๐ 1. นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์                 คร ู 
2. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส                     คร ู

ม.๑/๗ ๔๐ 1. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                คร ู
2. นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์             ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๑/๘ ๔๐ 1. นำยปลื้ม   ปรีชำ                             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
2. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชยักุล             ครูผูช้่วย 

ม.๑/๙ ๔๑ 1. นำยพีระศิลป์    เอกฐิน                      ครู 
2. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์                   คร ู

ม.๑/๑๐ ๔๐ 1. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด              คร ู
2. นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี                      คร ู

ม.๑/๑๑ ๔๐ 1. นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                    ครู ช ำนำญกำร 
2. นำยธรรมนูญ  ระวังใน                       ครูอัตรำจ้ำง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 
วันที่  15  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๒/๑ ๓๖ 1. นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย                ครู ช ำนำญกำร 

ม.๒/๒ 40 1. นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย                 คร ู
2. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                 คร ู

ม.๒/๓ ๔๐ 1. นำยธวชั   วงศ์สุวัฒน์                        คร ู
2. นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย             ครูผูช้่วย 

ม.๒/๔ 39 1. นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                   คร ู
2. นำงสำวภริตำ   โอชำรส                     คร ู

ม.๒/๕ ๓๙ 1. นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์                   คร ูช ำนำญกำร 
2. นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง                ครูผูช้่วย 

ม.๒/๖ ๔๐ 1. นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี                   คร ูช ำนำญกำร 
2. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล                     คร ู

ม.๒/๗ ๓๙ 1. นำงสุดำพร   ยิ้มสิน                          ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง                  คร ู

ม.๒/๘ 38 1. นำงสำวอุมำพร     ขำวแขก                 คร ู
2. นำงสำวยุวดี   สุภำเรือง                      คร ู

ม.๒/๙ ๓6 1. นำงสำวรวีพรรณ   โชคสมบัติ               ครู 
2. นำงสำวปัทมำ  กีถำวร                       คร ู

ม.๒/๑๐ 39 1. นำงนปภำ   ไต่เป็นสุข                        ครูผู้ช่วย 
2. นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร                    ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๑๑ 40 1. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                 คร ู
2. นำงวรรณวรำงค์   ทะนงสุทธิ์               ครูผู้ชว่ย                
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
วันที่  13  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๓/๑ ๓5 1. นำงสำวสมำพร  สมสืบ                      ครู  ช ำนำญกำร 

ม.๓/๒ ๔1 1. นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น                คร ู
2. นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร                คร ู

ม.๓/๓ ๓๘ 1. นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
2. นำงสำวสุรีย์    ทนคง                         คร ูช ำนำญกำร 

ม.๓/๔ ๔0 1. นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี                     ครู 
2. นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์                     คร ู

ม.๓/๕ ๓๘ 1. นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก                   คร ู  
2. นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                     คร ู

ม.๓/๖ 40 1. นำยประสพชัย    แน่ประโคน                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวพรทิพย์   อุดร                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๓/๗ ๓6 
 

1. นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร                 คร ู   
2. นำงสำวชุลีกร  เพชรทองบุญ                 คร ู

ม.๓/๘ 40 
 

1. นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม                    ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์                   คร ู

ม.๓/๙ ๓7 
 

1. นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์                    คร ู
2. นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ                  ครูผู้ช่วย 

 ม.๓/๑๐ ๓8 1. นำยวีระวัฒน์   ลงผิว                          คร ู
2. นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง                   ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๓/๑1 ๓4 1. นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ                ครู 
2. นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                            ครูผู้ชว่ย 

  

    
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 วันที่  16  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.๔/๑ 23 1. นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล                    คร ู

ม.๔/๒ 36 1. นำงสุกัลยำ   เสือจ ำศิลป์                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำววิชญำพร   อุ่นมี                       คร ู

ม.๔/๓ ๔๕ 1. นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง                      คร ู

ม.๔/๔ 38 1. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์             ครู ช ำนำญกำร 
2. นำยสุทธิพงษ์   มูลอำสำ                       คร ู

ม.๔/๕ 34 1. นำงสำวอัจฉรำ   พรรณสุชล                   ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒิ                       คร ูช ำนำญกำร 

ม.๔/๖ ๔2 1. นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์                       คร ู
2. นำงสำวลักขณำ   ภำคโภคี                     ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๔/๗ 36 1. นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล                       คร ู
2. นำงทิพย์สุดำ   ทองมี                           ครูผู้ชว่ย 

ม.4/๘ ๔4 1. นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                            คร ู
2. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตรำจ้ำง 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วันที่  14  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
ม.๕/๑ ๓4 1. นำยภูวดล   ส ำลี                                คร ู

ม.๕/๒ 42 1. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์           ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี                   คร ู

ม.๕/๓ 43 1. นำงปำริชำติ   ยมวรรณ                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
2. นำงสำวนัฐพร   ภวูงษ์                          คร ู

ม.๕/๔ 35 1. นำงพรรณี     เกตุถำวร                        คร ูช ำนำญกำร 
2. นำยศิวกร     กรึงไกร                           คร ู

ม.๕/๕ ๔3 1. นำยวันเฉลิม   อุลิต                             คร ู
2. นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์             คร ู

ม.๕/๖ ๔3 1. นำยเสกสรรค์   สุขมำ                           คร ู  
2. นำยภำณุพันธ์   จันทร์หอม                     คร ู

ม.๕/๗ ๔๓ 1. นำยรัชชุพงษ์   แก้วจันทร์                      คร ู
2. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                       ครูผู้ชว่ย 

 



-๗- 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วันที่  10  กันยายน  ๒๕๖4 

ชั้น จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๖/๑ 30 1. นำยสมพร   อมรเวช                          คร ู

ม.๖/๒ ๓5 1. นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
2. นำยเกษม    เมำลิทอง                        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๖/๓ ๓๘ 1. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                             ครู ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่                 คร ู

ม.๖/๔ 40 1.นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   
2. นำงจุไรภรณ์   พงษ์ไชย                       คร ู

ม.๖/๕ 44 1. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
2. นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ             คร ู

ม.๖/๖ ๔4 1. นำยอัศวิน   ศรีบัว                             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง                คร ู

ม.๖/๗ ๔3 1. นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ                      ครู ช ำนำญกำร  
2. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ                      คร ู

หน้ำที่     ๑. ติดตำมนักเรียนในที่ปรึกษำให้เตรียมพร้อมในกำรเข้ำสอบ 
           ๒. ส่งลิงค์กำรเข้ำสอบให้นักเรียนในที่ปรึกษำ  
           ๓. ช่วยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกลำงและแก้ไขปัญหำเบื้องต้น 
หมำยเหตุ  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ควรให้นักเรียน Login เข้ำระบบก่อนสอบ อย่ำงน้อย 20 นำท ี
 
          ๗. กรรมการประมวลผลการเรียนของนักเรียน  
                           นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย             ครู                     หวัหน้ำ 
                  นำยภูวดล  ส ำลี                     ครู                     รองหัวหน้ำ 
     นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร     คร ู            ผู้ชว่ย     นำงสำวภริตำ  โอชำรส      ครูผู้ช่วย           ผู้ชว่ย      
     นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์        คร ู             ผู้ชว่ย       นำงสำวน้ ำฝน เลี้ยงชั่งทอง   ครูอัตรำจ้ำง        ผู้ช่วย                              
หน้ำที่   ๑.  ด ำเนินกำรจัดท ำ  GPA และ  PR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓, ๖  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
          ๒.  พิมพ์เอกสำรรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกรำยวิชำ (ปพ.๖)               
          ๓.  จัดท ำใบค ำร้องขอสอบแก้ตัว  
 

๘.  คณะกรรมการจัดแยกผลการเรียน 
                           นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร         ครู                      หัวหน้ำ 
                           นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย        คร ู  รองหัวหน้ำ   
    นำงสำวสุรีย์  ทนคง      ครู ช ำนำญกำร         ผู้ชว่ย    นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์      ครู ช ำนำญกำร       ผู้ช่วย 



-๘- 
 

นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์      ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย      ครู      
นำยภูวดล  ส ำลี                         คร ู
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์      คร ู
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร     คร ู
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์       คร ู
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์              ครูผู้ช่วย 
นำยพิชำนนท ์ เนำพ็ชร         ครูผู้ช่วย 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี      ครูอัตรำจ้ำง       
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง    ครูอัตรำจ้ำง 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย  
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นำยสมพร  อมรเวช                คร ู
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก            คร ู
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี           คร ู
นำงสำวภริตำ  โอชำรส            คร ู
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์              คร ู
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์        ครผูู้ชว่ย 
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ      ครูผู้ชว่ย 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์   ครูอัตรำจ้ำง 
 

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

 

หน้ำที่    ๑. ตรวจและจัดแยกคะแนนของรำยวิชำต่ำง ๆ และผลคะแนนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยห้อง  
                ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน – 7 ตุลำคม  ๒๕๖4 

    ๒. ประกำศผลกำรเรียนให้นักเรียนทรำบ ในวันที่ 9 ตุลำคม ๒๕๖4 ผ่ำนระบบโปรแกรม SGS 
           ๓. น ำเอกสำรข้อมูลสรุปผลกำรเรียน ผลกำรเรียนรำยห้อง สมุด ปพ.๕ ต/ป  เสนอกลุ่มบริหำรเพ่ือลงนำม 

           ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ ตั้งใจ  และเต็มก ำลัง 
ควำมสำมำรถ  ตำมระเบียบและแนวปฏิบัติของรำชกำร  เพ่ือบังเกิดผลดีแกน่ักเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

                   สั่ง   ณ   วันที่  31  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

                                                                                            
                                                                                 (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 
 

 

 

 

 

 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    1 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันศุกร์ที่ 17 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค21101 คณิตศำสตร์ 1 ม.1/1 - ม.1/11 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส21101 สังคมศึกษำ ม.1/1 - ม.1/11 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ21101 ภำษำอังกฤษ ม.1/1 - ม.1/11 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท21101 ภำษำไทย 1 ม.1/1 - ม.1/11 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันพุธที่ 15 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค22101 คณิตศำสตร์ 3 ม.2/1 - ม.2/11 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส22101 สังคมศึกษำ ม.2/1 - ม.2/11 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ22101 ภำษำอังกฤษ ม.2/1 - ม.2/11 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท22101 ภำษำไทย 3 ม.2/1 - ม.2/11 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    



-๑๐- 
 

 

 

 

 

 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    3 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันจันทร์ที่ 13 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค23101 คณิตศำสตร์  ม.3/1 - ม.3/11 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส23101 สังคมศึกษำ ม.3/1 - ม.3/11 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ23101 ภำษำอังกฤษ ม.3/1 - ม.3/11 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท23101 ภำษำไทย 5 ม.3/1 - ม.3/11 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    4 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค31101 คณิตศำสตร์ 1 ม.4/1 - ม.4/8 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส31101 สังคมศึกษำ ม.4/1 - ม.4/8 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ31101 ภำษำอังกฤษ ม.4/1 - ม.4/8 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท31101 ภำษำไทย 1 ม.4/1 - ม.4/8 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    



-๑๑- 
 

 

 

 

 

 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    5 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันอังคำรที่ 14 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค32101 คณิตศำสตร์ 3 ม.5/1 - ม.5/7 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส32101 สังคมศึกษำ ม.5/1 - ม.5/7 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ32101 ภำษำอังกฤษ ม.5/1 - ม.5/7 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท32101 ภำษำไทย 3 ม.5/1 - ม.5/7 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    6 
ภาคเรียนที ่  1     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานเุคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
      

 วันศุกร์ที่ 10 กันยำยน 2564    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จ านวนเวลา  

 8.30 - 8.50 น. นักเรียนเข้ำพบครูที่ปรึกษำในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นำที  

 9.00 - 9.30 น. ค33101 คณิตศำสตร์  ม.6/1 - ม.6/7 30 นำที  

 9.40 - 10.10 น. ส33101 สังคมศึกษำ ม.6/1 - ม.6/7 30 นำที  

 10.20 - 10.50 น. อ33101 ภำษำอังกฤษ ม.6/1 - ม.6/7 30 นำที  

 11.00 - 11.30 น. ท33101 ภำษำไทย 5 ม.6/1 - ม.6/7 30 นำที  
      

* หมายเหตุ รำยวิชำอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกตำรำงสอบปลำยภำคท่ีทำงโรงเรียนก ำหนดนั้น ครูประจ ำวิชำจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดสอบเอง 
              โดยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 17 ก.ย. 64    


