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คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที ่๔๒/๒๕๖5 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กำหนดสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖4  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กำหนดสอบวันที่  ๒8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  เวลา 08.00 - 11.00 น. 

      และวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 12.10 - 15.00 น. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

กำหนดสอบวันที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  เวลา 12.10 - 15.00 น.  
      และวันที่  1  มีนาคม  2565  เวลา 08.00 - 11.00 น. 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
กำหนดสอบวันที่  1  มีนาคม  ๒๕๖5  เวลา 12.10 - 15.00 น.  

      และวันที่  2  มีนาคม  2565  เวลา 08.00 - 11.00 น. 

เพื่อให้การสอบดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 
๑๗๖๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค สร้อยสม  
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน   
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ 
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ  
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  
นายเกษม เมาลิทอง  
นายศุภมงคล อินทร์สนอง  
นายปลื้ม ปรีชา 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล 
นางสาวสมาพร สมสืบ 

ผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ  
รองผู้อำนวยการ           
คร ูชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการพิเศษ 
คร ูชำนาญการ 
คร ูชำนาญการ 

ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ ๑.  ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
          ๒.  กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
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คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
 

๑. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้า 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม รองหัวหน้า 
ครผูู้สอน ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑. ให้ครอูอกข้อสอบในรายวิชาที่สอนโดยจัดทำในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบของโรงเรียน และส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ    
              เพ่ือตรวจทานความถูกต้อง 

   ๒. หวัหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทานข้อสอบเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อสอบนำส่งงานทะเบียนวัดผลทางช่องทาง 
 ออนไลน์ภายในวันที่ ๒1 กุมภาพันธ์ 2565 

 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์     คร ู                      หวัหน้า 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น  คร ู  รองหัวหน้า 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย  ผู้ช่วย 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร        คร ู   ผู้ช่วย 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมระบบการสอบ และจัดห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ 
๒. จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และคู่มือการสอบเผยแพร่ทางเวปไซต์ของทางโรงเรียน 

 

๓.  คณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ 
นายปราณ์รณ กาญจนากร คร ู              หัวหน้า 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู              รองหัวหน้า 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู              รองหัวหน้า 

นางนงพงา อิสสอาด   คร ูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมาพร สมสืบ   ครู ชำนาญการ  
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วาร ี     คร ู
นายเสกสรรค ์ สุขมา              คร ู
นายภูวดล สำล ี                    คร ู
นางสาวภริตา โอชารส            คร ู
นายชยกร  อมรเวช                คร ู
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์     ครูผู้ช่วย 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์  คร ูชำนาญการพิเศษ  
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  คร ูชำนาญการ 
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี  คร ู 
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  ครู 
นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์  คร ู
จา่สิบเอกธนพล สูงกลาง  คร ู
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ ์  คร ู

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

    หน้าที่  ๑. ติดตามประสานงานกับครูในระดับชั้น 
 ๒. ชว่ยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบให้ดำเนินไปตามความเรียบร้อย 
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๔. คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565   เวลา 12.10 – 15.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ 1. นางสาวกิตติกา   โชคสัมฤทธิ์ ครู  

ม.๑/๒ ๔๐ 1. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น คร ู

ม.๑/๓ ๔๐ 1. นางนงพงา  อิสสอาด คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. ว่าที่ร.ต. ฮาซัน  เดชเสถียร                ครูผู้ชว่ย 

ม.๑/๔ ๔๐ 1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสกุลทิพย ์ ชูพงษ์ คร ู

ม.๑/๕ ๔๐ 1. นางสาวศิรินภา มุลาลินน ์ คร ู
2. นางสาวปรียารัตน ์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๖ ๔๐ 1. นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์ คร ู
2. นางสาวศิริวรรณ  โอริส คร ู

ม.๑/๗ ๔๐ 1. นางสาวพัชญมณฑ ์  ทิพย์สง คร ู
2. นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน ์ ครอัูตราจ้าง 

ม.๑/๘ ๔๐ 1. นายปลื้ม ปรีชา คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล ครผูู้ช่วย 

ม.๑/๙ ๔0 1. นายพีระศิลป์ เอกฐิน คร ู
2. นางสาวปรียาภัทร    ดีสวสัดิ์ คร ู

ม.๑/๑๐ 39 1. นางสาวนฏัฐาภรณ ์ ใหญ่ยอด คร ู
2. นางสาวทุเรียน ไวยบุรี คร ู

ม.๑/๑๑ 39 1. นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ คร ูชำนาญการ 
2. นายธรรมนูญ  ระวังใน ครอัูตราจ้าง 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 12.10 – 15.00 น. และ 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๒/๑ ๓๖ 1. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ 

ม.๒/๒ 39 1. นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย คร ู
2. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง คร ู

ม.๒/๓ ๔๐ 1. นายธวัช วงศ์สุวัฒน์ คร ู
2. นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย คร ู

ม.๒/๔ 39 1. นางสาวอริยา กันทะวงค์ คร ู
2. นางสาวภริตา โอชารส คร ู

ม.๒/๕ ๓๙ 1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ คร ูชำนาญการ 
2. นางสาววรรณสิร ิ  นาคเรือง ครผูู้ช่วย 

ม.๒/๖ ๔๐ 1. นางสาวอาภรณ์  สายจันด ี คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวโสภิต   สุจิตตกุล คร ู

ม.๒/๗ ๓8 1. นางสุดาพร  ยิ้มสิน คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู

ม.๒/๘ 38 1. นางสาวอุมาพร ขาวแขก คร ู
2. นางสาวยุวด ี  สุภาเรือง คร ู

ม.๒/๙ ๓6 1. นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู
2. นางสาวปัทมา  กรถีาวร คร ู

ม.๒/๑๐ 39 1. นางนปภา  ไต่เป็นสุข ครผูู้ช่วย 
2. นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร ครผูู้ช่วย 

ม.๒/๑๑ 39 1. นายเศรษฐลักษณ์   สุขสงวน คร ู
2. นางวรรณวรางค ์ ทะนงสุทธิ์ ครู 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4   เวลา 12.10 – 15.00 น. และ 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๓/๑ ๓5 1. นางสาวสมาพร สมสืบ                       คร ูชำนาญการ 

ม.๓/๒ 39 1. นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น                คร ู
2. นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร  คร ู

ม.๓/๓ ๓๘ 1. นางอารีวรรณ แน่ประโคน  คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุรีย ์ ทนคง  คร ูชำนาญการ 

ม.๓/๔ ๔0 1. นายธีระวัฒน ์ เพ็ชร์วาร ี  คร ู
2. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์                  คร ู

ม.๓/๕ ๓๘ 1. นางสาวสุวรรณา สุดปรึก  คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู 

ม.๓/๖ 40 1. นายประสพชัย แน่ประโคน               คร ู ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวพรทิพย์ อุดร  คร ู ชำนาญการพิเศษ 

ม.๓/๗ ๓4 1. นายปราณ์รณ กาญจนากร  คร ู
2. นางชุลีกร เพชรทองบุญ  คร ูชำนาญการ 

ม.๓/๘ 39 1. นางสาวจิตร์สมา สมงาม  คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  คร ู

ม.๓/๙ ๓5 1. นายทรรศนันท ์ อุดมฤทธิ์  คร ู
2. นางสาวเมธาวี   จันทรประภา  ครผูู้ช่วย 

ม.๓/๑๐ ๓8 1. นายวีระวัฒน ์ ลงผิว  คร ู
2. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง                  ครูผูช้่วย 

ม.๓/๑1 ๓4 1. นางสาวกฤติญา ทองประวัติ  คร ู
2. นายนัฐวุฒิ  สายันต์  ครผูู้ช่วย 
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 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 08.00 – 11.00 น. และ 
 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565   เวลา 12.10 – 15.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 
ม.๔/๑ 23 1. นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล                  คร ู

ม.๔/๒ 36 1. นางสุกัลยา เสือจำศิลป์                    ครู ชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววิชญาพร อุ่นมี  คร ู

ม.๔/๓ 38 1. จา่สิบเอกธนพล  สูงกลาง                 คร ู
2. นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์               ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๔ 34 1. นางสาวรัตนาภรณ์   กาญจนพัฒน์  คร ูชำนาญการ 
2. นายสุทธิพงษ ์ มูลอาษา  คร ู

ม.๔/๕ 44 1. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  คร ู ชำนาญการ 
2. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ  คร ู ชำนาญการ 

ม.๔/๖ ๔2 1. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู
2. นางสาวลักขณา ภาคโภค ี  ครอัูตราจ้าง 

ม.๔/๗ 35 1. นางสาวพิชามญชุ ์ กุศล  คร ู
2. นางทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย 

ม.4/๘ ๔3 1. นายฉัตรดาว  ฉันทะ  คร ู
2. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครอัูตราจ้าง 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   เวลา 12.10 – 15.00 น. และ 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 
ม.๕/๑ ๓4 1. นายภูวดล สำลี  คร ู

ม.๕/๒ 42 1. นางสาวพิมพ์ธาดา   จำนงค์บุญรัตน์       คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวจุฑามาส  จันทรม์ณี              คร ู

ม.๕/๓ 43 1. นางปาริชาติ ยมวรรณ                     คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์                        คร ู

ม.๕/๔ 35 1. นางพรรณี เกตุถาวร                      คร ูชำนาญการ 
2. นายศิวกร กรึงไกร                        คร ู

ม.๕/๕ ๔3 1. นายวันเฉลิม อุลิต   คร ู
2. นางสาวประดับภรณ์   กันหาจันทร์        คร ู

ม.๕/๖ ๔3 1. นายเสกสรรค์ สุขมา   ครู 
2. นายภาณุพันธ ์ จันทร์หอม   คร ู

ม.๕/๗ ๔2 1. นายรัชชุพงษ ์ แก้วจันทร์                   คร ู
2. นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์                     ครผูู้ช่วย 



-๗-   

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม ๒๕๖4   เวลา 12.10 – 15.00 น. และ 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565  เวลา 08.00 – 11.00 น. 

ชั้น จำนวน กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๖/๑ 30 1. นายชยกร อมรเวช                         คร ู

ม.๖/๒ ๓5 1. นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรกัษ์ คร ู ชำนาญการพิเศษ 
2. นายเกษม เมาลิทอง คร ู ชำนาญการพิเศษ 

ม.๖/๓ ๓๘ 1. นางจิดาภา  จูหว้า คร ูชำนาญการ 
2. นางสาวพิมพ์สุภา   ทรัพย์อยู่ ครู 

ม.๖/๔ 40 1.นายศักรินทร์ วงษ์แหยม คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางจุไรภรณ ์ พงษ์ไชย คร ู

ม.๖/๕ 44 1. นางสาวพรเพ็ญ   พุ่มสะอาด คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนาฏศิลป ์ คชประเสริฐ คร ู

ม.๖/๖ ๔4 1. นายอัศวิน ศรีบัว คร ูชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง คร ู

ม.๖/๗ ๔3 1. นางสาวชญาภา  ลวีรรณ คร ูชำนาญการ 
2. นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา คร ู

หน้าที่ ๑. ติดตามนักเรียนในที่ปรึกษาให้เตรียมพร้อมในการเข้าสอบ 
๒. ส่งลิงค์การเขา้สอบให้นักเรียนในที่ปรึกษา 
๓. ช่วยประสานงานกับคณะกรรมการกลางและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

หมายเหตุ กรรมการกำกับห้องสอบ ควรให้นักเรียน Login เขา้ระบบก่อนสอบ อย่างน้อย 10 นาที 
 

5. คณะกรรมการตรวจเอกสารข้อมูลนักเรียน 
           นางสาวสรุีย์  ทนคง                     ครู ชำนาญการ                    หัวหน้า 

                    นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์               ครู ชำนาญการ                    รองหัวหน้า  
          นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด            ครู ชำนาญการพิเศษ             ผู้ช่วย  
                    นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์             คร ู                                ผูช้ว่ย 
                    นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์         ครอัูตราจ้าง           ผู้ช่วย 
                    นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง             ครผูู้ชว่ย                  ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑. ตรวจข้อมูลประวัตินักเรียน  ชั้น ม.๓ และ ม.๖  ใน ปพ.๑  จากสำเนาทะเบียนบ้าน 
    ๒. ตรวจทานเอกสารผลการเรียนของนักเรียน  ชั้น ม.๓ 
    ๓. ตรวจเอกสารอ่ืน ๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    จัดทำวันที่ 7 - 9 มีนาคม  ๒๕๖5   ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป   

โดยมีนางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย และ นายปราณ์รณ  กาญจนากร   เป็นผู้ประสานงาน 
  



-๗-   

  

6. คณะกรรมการประมวลผลการเรียนของนักเรียน  
                             นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู                                 หัวหน้า 
                    นายภูวดล  สำลี                   ครู                                 รองหัวหน้า 
       นายปราณ์รณ  กาญจนากร       ครู             ผูช้่วย     นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์   ครู             ผู้ชว่ย      
      นายชยกร  อมรเวช                   ครู             ผูช้่วย       นางสาวภริตา  โอชารส           คร ู            ผู้ชว่ย 
      นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์      ครผูู้ชว่ย      ผู้ชว่ย             

 

หน้าที่   ๑. ดำเนินการจัดทำ  GPA และ  PR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
              ๒. พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา (ปพ.๖)   
              ๓. ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ด้วยระบบ SGS (ออนไลน์)    วันที่  15  มีนาคม  ๒๕๖5      
              ๔. พิมพ์  ปพ.๑, ปพ.๒,  ปพ.๓   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓, ๖ 

  ๕. จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ทุกระดับชั้น 
 

7. คณะกรรมการจัดแยกผลการเรียน 
                             นายปราณ์รณ  กาญจนากร           ครู                      หัวหน้า 
                             นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                 ครู                      รองหัวหน้า   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ ๑. ตรวจและจัดแยกคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ และผลคะแนนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายห้อง  

    ระหว่างวันที่  8 – 11  มนีาคม ๒๕๖5 
๒. ประกาศผลการเรียนให้นักเรียนทราบ ในวันที่  15  มีนาคม ๒๕๖4 ผ่านระบบโปรแกรม SGS 
๓. นำเอกสารข้อมูลสรุปผลการเรียน ผลการเรียนรายห้อง สมุด ปพ.๕ ต/ป เสนอกลุ่มบริหารเพื่อลงนาม 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ และเต็มกำลัง 
ความสามารถ ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการสืบไป 

 

สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

 
(นายประจวบโชค สร้อยสม) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ผู้ช่วย นางสาวสุรีย์  ทนคง ครู ชำนาญการ ผู้ช่วย 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ชำนาญการ ผู้ช่วย นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก ครู ชำนาญการ ผู้ช่วย 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ู ผู้ช่วย นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย คร ู ผู้ช่วย 
นายภูวดล  สำล ี คร ู ผู้ช่วย นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู ผู้ช่วย 
นายชยกร  อมรเวช คร ู ผู้ช่วย นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ คร ู ผู้ช่วย 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์ คร ู ผู้ช่วย นางสาวภริตา  โอชารส คร ู ผู้ช่วย 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ คร ู ผู้ช่วย นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร คร ู ผู้ช่วย 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย นายนัฐวุฒิ  สายันต ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
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ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    1 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 08.20 - 09.00 น. ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ม.1/1 - ม.1/11 40 นาท ี  
 09.10 - 09.40 น. ศ21102 ศิลปะ ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  
 09.50 - 10.20 น. ท21102 ภาษาไทย 2 ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  
 

10.30 - 11.00 น. อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  

 

 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565   

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 12.30 - 13.00 น. ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  
 13.10 - 13.40 น. พ21102 สุขศึกษา ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  
 

13.50 - 14.20 น. ส21102 สังคมศึกษา ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  
 14.30 - 15.00 น. ง21102 การงานอาชีพ ม.1/1 - ม.1/11 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
            จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
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-๑๐- 
 

 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    2 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 12.30 - 13.00 น. ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  
 

13.10 - 13.40 น. พ22103 สุขศึกษา ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  
 13.50 - 14.20 น. ส22103 สังคมศึกษา ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  
 14.30 - 15.00 น. ง22102 การงานอาชีพ ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  

 

 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 

08.20 - 09.00 น. ค22102 คณิตศาสตร์ 4 ม.2/1 - ม.2/11 40 นาท ี  
 09.10 - 09.40 น. ศ22102 ศิลปะ ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  
 09.50 - 10.20 น. ท22102 ภาษาไทย 4 ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  
 10.30 - 11.00 น. อ22102 ภาษาอังกฤษ ม.2/1 - ม.2/11 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
            จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
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ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    3 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565   

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 12.30 - 13.00 น. ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  
 

13.10 - 13.40 น. พ23103 สุขศึกษา ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  
 13.50 - 14.20 น. ส23103 สังคมศึกษา ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  
 14.30 - 15.00 น. ง23102 การงานอาชีพ ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  

 

 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 

08.20 - 09.00 น. ค23102 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/1 - ม.3/11 40 นาท ี  
 09.10 - 09.40 น. ศ23102 ศิลปะ ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  
 09.50 - 10.20 น. ท23102 ภาษาไทย 6 ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  
 10.30 - 11.00 น. อ23102 ภาษาอังกฤษ ม.3/1 - ม.3/11 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
            จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 
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ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    4 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 08.20 - 09.00 น. ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ม.4/1 - ม.4/8 40 นาท ี  
 

09.10 - 09.40 น. ศ31102 ศิลปะ ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  
 09.50 - 10.20 น. ท31102 ภาษาไทย 2 ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  
 10.30 - 11.00 น. อ31102 ภาษาอังกฤษ ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  

 

 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565    

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 

12.30 - 13.00 น. ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  
 13.10 - 13.40 น. พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  
 13.50 - 14.20 น. ส31102 สังคมศึกษา ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  
 14.30 - 15.00 น. ง31102 การงานอาชีพ ม.4/1 - ม.4/8 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
             จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565    
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ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    5 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 12.30 - 13.00 น. ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  
 13.10 - 13.40 น. พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  
 13.50 - 14.20 น. ส32103 สังคมศึกษา ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  
 

14.30 - 15.00 น. ง32102 การงานอาชีพ ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  

 

 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 08.20 - 09.00 น. ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/1 - ม.5/7 40 นาท ี  
 09.10 - 09.40 น. ศ32102 ศิลปะ ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  
 

09.50 - 10.20 น. ท32102 ภาษาไทย 4 ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  
 10.30 - 11.00 น. อ32102 ภาษาอังกฤษ ม.5/1 - ม.5/7 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
            จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565    
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ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี    6 

ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565    

   
 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 12.10 - 12.30 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 12.30 - 13.00 น. ว33102 วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 2 ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  
 

13.10 - 13.40 น. พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  
 13.50 - 14.20 น. ส33102 สังคมศึกษา ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  
 14.30 - 15.00 น. ง33102 การงานอาชีพ ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  

 

 
วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565    

 เวลา รายวิชา ห้องสอบ จำนวนเวลา  
 08.00 - 08.20 น. นักเรียนเข้าพบครูที่ปรึกษาในไลน์กลุ่มห้องเรียน ไลน์กลุ่มห้องนักเรียน 20 นาท ี  
 

08.20 - 09.00 น. ค33102 คณิตศาสตร์ 6 ม.6/1 - ม.6/7 40 นาท ี  
 09.10 - 09.40 น. ศ33102 ศิลปะ ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  
 09.50 - 10.20 น. ท33102 ภาษาไทย 6 ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  
 10.30 - 11.00 น. อ33102 ภาษาอังกฤษ ม.6/1 - ม.6/7 30 นาท ี  

          * หมายเหตุ รายวิชาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตารางสอบปลายภาคท่ีทางโรงเรียนกำหนดนั้น ครูประจำวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการ 
            จัดสอบเองโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565    
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