
 

        ค าสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
                                                         ที ่๔๓๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------- 

       ด้วยโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  ได้ก าหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ สอบวันที่ ๒๓, และ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔, ๕, ๖  สอบวันที่ ๒๔, ๒๖ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้การสอบวัดผลดังกล่าวด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบของการสอบ จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นางเอมอร  สมสืบ 
นางส าเนาว์  ศรีอรุณ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศภุมงคล  อินทร์สนอง 
ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ  
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
คร ู

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

  หน้าที่   ๑. ให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
             ๒. ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค 
             ๓. ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

๑.  คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ 
      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม                  หวัหน้า 
               รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม             รองหัวหน้า 
        ครูผู้สอน                                   ผู้ช่วย   
 

หน้าที ่  ๑. ให้ครอูอกข้อสอบในรายวิชาที่สอน ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจ แล้วรับกลับไปพิมพ์          
           ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทานข้อสอบเรียบร้อยแล้ว  รวบรวมข้อสอบน าส่งงานทะเบียนวัดผล   
              ภายในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 
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 ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือครูผู้สอนรับข้อสอบที่โรเนียวแล้วจากงานทะเบียนวัดผลไปด าเนินการ            
             จัดเป็นชุดและแยกเป็นห้อง แล้วน าส่งกรรมการกลาง ภายในวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๒  
              ก่อนเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
          

๒.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 
                     นายประสพชัย  แน่ประโคน         ครู ช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
                      นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี              ครู                                  รองหัวหน้า 
           กรรมการก ากับห้องสอบ                                                ผู้ชว่ย 
 

หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมป้ายหน้าห้องสอบและติดป้ายหน้าห้องสอบตามค าสั่งนี้ 
๒. ครูที่เป็นกรรมการก ากับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องท่ีตนได้รับมอบหมายจัดห้องสอบ 
    โดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอดีกับจ านวนนักเรียนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  จัดห้องสอบในชั่วโมงท่ี ๘  
    ของวันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

                                   ๓.  คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ 
      นายปราณ์รณ  กาญจนากร        ครู                                หัวหน้า 
                         นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี               คร ู                                     รองหัวหน้า 

  นายอัศวิน  ศรีบัว            ครู ช านาญการพิเศษ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์              ครู 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี              คร ู  
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์           ครูผู้ช่วย  
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์    ครูอัตราจ้าง 
นางสาวณภัค  เลี้ยงชั่งทอง         ครูอัตราจ้าง          
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี          ครูอัตราจ้าง                         

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นางสาวสมาพร  สมสืบ           ครู ช านาญการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี         ครู 
นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  คร ู
นายภูวดล  ส าลี                       คร ู
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์            ครูผู้ช่วย 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง           ครูผู้ชว่ย 
                         

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
 

 

หน้าที่     ๑. รับข้อสอบจากกลุ่มสาระต่างๆ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  แล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตาม 
                ตารางสอบ   
   ๒. เตรียม - จ่าย เอกสารและวัสดุให้กรรมการก ากับห้องสอบในวันแรกของการสอบ 
   ๓. น าข้อสอบให้กรรมการก ากับห้องสอบก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาที 
            ๔. ตรวจเช็คกระดาษค าตอบและข้อสอบ จ่ายกระดาษค าตอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพ่ือน าไปตรวจ               

  ๕. รับคืนวัสดุจากกรรมการก ากับห้องสอบวันสุดท้ายของการสอบ 
  ๖. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ    
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                                 ๔.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ ๒๑๖ 
(G ม.๑) 

นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์           ครูผู้ช่วย 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์           ครูผูช้่วย 

ม.๑/๒ ๔๐ ๕๒๒ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ          ครู ช านาญการพิเศษ  
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ              ครู  

ม.๑/๓ ๔๐ ๕๒๓ นางณัษฐพร  ฮีมวาต์                 ครู ช านาญการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์           ครู 

ม.๑/๔ ๔๐ ๕๒๔ นางสาวลัดดา  สุขกุดี                 ครู  
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์  ครู 

ม.๑/๕ ๔๐ ๕๒๕ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์            ครู ช านาญการ  
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                  ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๖ ๔๐ ๕๒๖ นายเสกสรรค์  สุขมา                 ครูผู้ช่วย 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ       ครูผู้ชว่ย  

ม.๑/๗ ๔๐ ๕๒๗ นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย            ครูผู้ชว่ย                                                      
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี              ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๘ ๔๐ ๕๑๑ นางสาวอุมาพร  ขาวแขก            ครูผู้ชว่ย 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน         ครูผู้ชว่ย 

ม.๑/๙ ๔๑ ๕๑๒ นายพีระศิลป์  เอกฐิน                ครู 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย        ครูผูช้่วย 

ม.๑/๑๐ ๔๐ ๕๑๓ นายชณาสิน  นาคาวงค์              คร ู
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์        ครูผูช้่วย 

ม.๑/๑๑ ๔๐ ๕๑๔ นางสาวยุวดี  สุภาเรือง               ครูผู้ช่วย 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๑ ๓๑ ๒๑๕ 
(G ม.๒) 

นางสาวอาภรณ์  สายจันดี           ครู 
นายรณกร  ไข่นาค                   ครู 

ม.๒/๒ ๔๒ ๒๒๗ นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย          ครูผู้ชว่ย  
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์         ครูผู้ชว่ย  
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ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๒/๓ ๓๙ ๕๑๕ นางสุกัลยา  เสือจ าศิลป์             ครู ช านาญการพิเศษ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม          ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๔ ๔๒ ๕๑๖ นางสาวอริยา  กันทะวงค์           ครู 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์            ครู 

ม.๒/๕ ๔๐ ๔๑๓ นางสุดาพร  ยิ้มสิน                   ครู ช านาญการ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง        ครูผู้ชว่ย 

ม.๒/๖ ๓๙ ๔๑๔ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร         ครูผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง 

ม.๒/๗ ๓๘ ๔๑๕ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่        คร ู
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์         ครูผู้ชว่ย 

ม.๒/๘ ๔๐ ๔๑๖ นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์       คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวกัญญา อินทร์กอง          ครูผู้ชว่ย 

ม.๒/๙ ๓๙ ๔๑๗ นางนงพงา อิสสอาด                คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด      คร ู

ม.๒/๑๐ ๓๘ ๔๒๔ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์           คร ู
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง        ครผูู้ช่วย 

ม.๓/๑ ๓๘ ๕๑๗ 
(G ม.๓) 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ คร ู
นางสาวณัฐพร ภูวงษ์               ครูผู้ชว่ย 

ม.๓/๒ ๔๒ ๓๓๓ นางธนิดา สิลุจจยานนท์           คร ูช านาญการ 
นางสาวจิตร์สมา สมงาม           ครู 

ม.๓/๓ ๔๑ ๔๒๕ นางสาวพรทิพย์ อุดร               คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก          ครู 

ม.๓/๔ ๔๑ ๔๒๖ นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น        ครูผู้ช่วย 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา             ครูผู้ชว่ย 

ม.๓/๕ ๔๒ ๔๒๗ นางสาวสมใจ ไวยนิตย์             คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุรีย์ ทนคง                 ครู 

ม.๓/๖ ๔๑ ๓๓๕ นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง      คร ู
นางสาวภริตา โอชารส             ครูผู้ชว่ย 

ม.๓/๗ ๔๒ ๓๓๖ นางสาวพิชามญชุ์  กุศล            ครผูู้ช่วย 
นายสมพร อมรเวช                 ครูผู้ชว่ย 
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ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๓/๘ ๔๐ ๓๑๕ นายศิวกร  กรึงไกร                 คร ู 
นางสาวศิริวรรณ โอริส             ครู 

ม.๓/๙ ๓๘ ๓๑๖ นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ        คร ู 
นายฉัตรดาว ฉันทะ                 คร ู

ม.๓/๑๐ ๓๕ ๒๑๕ 
(G ม.๕) 

นางสาวกฤติญา ทองประวัติ       ครูผู้ชว่ย 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา            ครูผู้ชว่ย 

 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ ๒๑๖ 
(G ม.๑) 

นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์           ครูผู้ช่วย 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์           ครูผูช้่วย 

ม.๑/๒ ๔๐ ๕๒๒ นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ          ครู ช านาญการพิเศษ  
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ              ครู  

ม.๑/๓ ๔๐ ๕๒๓ นางณัษฐพร  ฮีมวาต์                 ครู ช านาญการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์           ครู 

ม.๑/๔ ๔๐ ๕๒๔ นางสาวลัดดา  สุขกุดี                 ครู  
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์  ครู 

ม.๑/๕ ๔๐ ๕๒๕ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์            ครู ช านาญการ  
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                  ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๖ ๔๐ ๕๒๖ นายปลื้ม  ปรีชา                      ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ       ครูผู้ชว่ย  

ม.๑/๗ ๔๐ ๕๒๗ นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย            ครูผู้ชว่ย                                                      
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี              ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๘ ๔๐ ๕๑๑ นางสาวอุมาพร  ขาวแขก            ครูผู้ชว่ย 
นายเสกสรรค์  สุขมา                 ครูผู้ชว่ย 

ม.๑/๙ ๔๑ ๕๑๒ นายพีระศิลป์  เอกฐิน                ครู 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์        ครู ช านาญการพิเศษ 

ม.๑/๑๐ ๔๐ ๕๑๓ นายชณาสิน  นาคาวงค์              คร ู
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์        ครูผูช้่วย 

ม.๑/๑๑ ๔๐ ๕๑๔ นางสาวภริตา  โอชารส              ครูผูช้่วย 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย 

 



- ๖ – 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๒/๑ ๓๑ ๒๑๕ 
(G ม.๒) 

นางสาวอาภรณ์  สายจันดี           ครู 
นายรณกร  ไข่นาค                   คร ู

ม.๒/๒ ๔๒ ๒๒๗ นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย          ครูผู้ชว่ย  
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์         ครูผู้ชว่ย  

ม.๒/๓ ๓๙ ๕๑๕ นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์             ครู ช านาญการพิเศษ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม          ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๔ ๔๒ ๕๑๖ นางสาวอริยา  กันทะวงค์           ครู 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์            ครู 

ม.๒/๕ ๔๐ ๔๑๓ นางสุดาพร  ยิ้มสิน                  ครู ช านาญการ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง       ครูผู้ชว่ย 

ม.๒/๖ ๓๙ ๔๑๔ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล         ครู ช านาญการ 
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง 

ม.๒/๗ ๓๘ ๔๑๕ นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่        คร ู
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์         ครูผู้ชว่ย 

ม.๒/๘ ๔๐ ๔๑๖ นางสาวกัญญา อินทร์กอง         ครูผู้ชว่ย 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร        ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๙ ๓๙ ๔๑๗ นางนงพงา อิสสอาด                คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด      คร ู

ม.๒/๑๐ ๓๘ ๔๒๔ นายศิวกร  กรึงไกร                 คร ู
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง         ครผูู้ช่วย 

ม.๓/๑ ๓๘ ๕๑๗ 
(G ม.๓) 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ คร ู
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์               ครูผู้ชว่ย 

ม.๓/๒ ๔๒ ๓๓๓ นางธนิดา สิลุจจยานนท์           คร ูช านาญการ 
นางสาวจิตร์สมา สมงาม           ครู 

ม.๓/๓ ๔๑ ๔๒๕ นางสาวพรทิพย์ อุดร               คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุวรรณา สุดปรึก          ครู 

ม.๓/๔ ๔๑ ๔๒๖ นางสาวอาทิตยา นาคกลั่น        ครูผู้ช่วย 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง            ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๕ ๔๒ ๔๒๗ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา            ครูผู้ช่วย 
นางสาวสุรีย์ ทนคง                 ครู 

 
 

  



- ๗ - 

 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๓/๖ ๔๑ ๓๓๕ นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง      คร ู
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน       ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๗ ๔๒ ๓๓๖ นางจิดาภา  จูหว้า                  คร ูช านาญการ 
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ       ครู 

ม.๓/๘ ๔๐ ๓๑๕ นางสาวพิชามญชุ์  กุศล            ครผูู้ช่วย 
นางสาวศิริวรรณ โอริส             ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๙ ๓๘ ๓๑๖ นายฉัตรดาว ฉันทะ                 คร ู
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย      ครผูู้ช่วย 

ม.๓/๑๐ ๓๕ ๒๑๕ 
(G ม.๕) 

นางสาวกฤติญา ทองประวัติ      ครูผู้ช่วย 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา           ครูผู้ช่วย 

 
                                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๑ ๒๑๔ 
(G ม.๔) 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์    ครู 
นายเสกสรรค์  สุขมา                   ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๒ ๔๑ ๕๑๑ นายศิวกร กรึงไกร                     คร ู
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์          ครูผู้ชว่ย 

ม.๔/๓ ๔๐ ๕๑๒ นางสาวมัณฑณา สถิตวิบูรณ์         ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวภริตา โอชารส                ครูผู้ชว่ย 

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๑๓ นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ        ครูผูช้่วย  
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล               ครูผูช้่วย 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๑๔ นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา               ครูผูช้่วย  
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง 

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๑๕ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์              ครู 
นางสาวยุวดี สุภาเรือง                ครูผูช้่วย 

ม.๔/๗ ๔๓ ๕๑๖ นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ           คร ู
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร            ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๑ ๓๕ ๒๑๕ 
(G ม.๕) 

นางจิดาภา จูหว้า                     คร ูช านาญการ 
นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์      ครู ช านาญการ 

 



- ๘ – 

 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๕/๒ ๓๗ ๕๒๒ นางธนิดา สิลุจจยานนท์              ครู ช านาญการ 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก             ครูผู้ช่วย 

 ม.๕/๓ ๓๙ ๕๒๓ นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ           ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์  ครู 

ม.๕/๔ ๓๑ ๕๒๔ นางพรรณี เกตุถาวร                  คร ูช านาญการ 
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง            ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๕ ๓๖ ๕๒๕ 
 

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง        คร ู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน          ครูผูช้่วย 

ม.๕/๖ ๔๕ ๕๒๖ นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์    ครู 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว                     ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๗ ๔๑ ๕๒๗ นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์           ครูผูช้่วย 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น          ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๑ ๒๑ ๕๑๘ 
(G ม.๖) 

นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                  ครูผูช้่วย 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง           ครูผู้ชว่ย 

ม.๖/๒ ๓๗ ๒๒๗ นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่         ครู  
นางสาวศิริวรรณ โอริส                คร ู

ม.๖/๓ ๓๙ ๔๑๓ นางสาวอาภรณ์ สายจันดี             ครู 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี               ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๔ ๓๔ ๔๑๔ นายปลื้ม ปรีชา                        คร ูช านาญการพิเศษ 
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์              ครู ช านาญการ 

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๕ นางสาวสุรีย์ ทนคง                    ครู   
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์               คร ู

ม.๖/๖ ๓๙ ๔๑๖ นางสาวอริยา  กันทะวงค์            คร ู
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ         ครูผูช้่วย 

ม.๖/๗ ๓๘ ๔๑๗ นางสาวจันทนา กิ่งพุฒ               คร ู
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา              ครูผูช้่วย 

 
 
 
 
 
 



- ๙ - 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๑ ๒๑๔ 
(G ม.๔) 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์   ครู 
นายเสกสรรค์  สุขมา                   ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๒ ๔๑ ๕๑๑ นายศิวกร กรึงไกร                     คร ู
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์             ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๓ ๔๐ ๕๑๒ นางสาวมัณฑณา สถิตวิบูรณ์         คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด        คร ู

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๑๓ นางสาวพิชามณชุ์ กุศล               ครูผูช้่วย 
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย          ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๑๔ นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง          ครูผูช้่วย 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา              ครูผูช้่วย  

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๑๕ นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง          ครูผูช้่วย 
นางสาวยุวดี สุภาเรือง                ครูผูช้่วย 

ม.๔/๗ ๔๓ ๕๑๖ นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล           ครู ช านาญการ 
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร            ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๑ ๓๕ ๒๑๕ 
(G ม.๕) 

นางจิดาภา จูหว้า                     คร ูช านาญการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๒ ๓๗ ๕๒๒ นางณัษฐพร ฮีมวาต์                  ครู ช านาญการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน                 ครู 

 ม.๕/๓ ๓๙ ๕๒๓ นางสาวพิมพ์ธาดา จ านงค์บุญรัตน์ ครู 
นางสาวภริตา โอชารส               ครูผูช้่วย 

ม.๕/๔ ๓๑ ๕๒๔ นางพรรณี เกตุถาวร                  คร ูช านาญการ 
นายชณาสิน นาคาวงค์                ครู 

ม.๕/๕ ๓๖ ๕๒๕ 
 

นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง        คร ู
นายเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน          ครูผูช้่วย 

ม.๕/๖ ๔๕ ๕๒๖ นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์    ครู 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว                     ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๗ ๔๑ ๕๒๗ นายฉัตรดาว  ฉันทะ                  ครู  
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์                   ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๑ ๒๑ ๕๑๘ 
(G ม.๖) 

นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์          ครูผูช้่วย 
นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย              ครูผู้ชว่ย 

 



- ๑๐ - 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๖/๒ ๓๗ ๒๒๗ นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์              ครู  
นางสาวอุมาพร ขาวแขก              ครูผู้ชว่ย 

ม.๖/๓ ๓๙ ๔๑๓ นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์               ครู ช านาญการพิเศษ 
นายเทอดศักดิ์ เปาลิวัฒน์             คร ู

ม.๖/๔ ๓๔ ๔๑๔ นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม้าย          ครูผู้ชว่ย 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์          ครูผูช้่วย 

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๕ นางสาวลัดดา สุขกุดี                  ครู   
นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์                   ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๖ ๓๙ ๔๑๖ นางสาวจันทนา กิ่งกุฒ                คร ู
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์           ครูผู้ชว่ย 

ม.๖/๗ ๓๘ ๔๑๗ นางสาวทุเรียน ไวยบุรี                ครูผู้ช่วย 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา              ครูผูช้่วย 

 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๑ ๒๑๔ 
(G ม.๔) 

นางสุดาพร  ยิ้มสิน                   ครู ช านาญการ 
นายอาทิตยา นาคกลั่น               ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๒ ๔๑ ๕๑๑ นายสมพร อมรเวช                   ครูผูช้่วย 
นางสาวภิรมย์พร ใจหนักแน่น       ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๓ ๔๐ ๕๑๒ นางสาวพรทิพย์ อุดร                 คร ูช านาญการพิเศษ 
นางสาวจิตร์สมา สมงาม              ครู 

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๑๓ นางสาวกัญญา  อินทร์กอง          ครูผูช้่วย 
นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย         ครูผูช้่วย 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๑๔ นางสาวสุรีย์  ทนคง                  คร ู
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์           ครู 

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๑๕ นางสาวสมใจ ไวยนิตย์               ครู ช านาญการพิเศษ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                ครู 

ม.๔/๗ ๔๓ ๕๑๖ นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ           ครู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส               ครู 

 

 



- ๑๑ - 

ชั้น จ านวน สอบห้อง กรรมการก ากับห้องสอบ 

ม.๕/๑ ๓๕ ๒๑๕ 
(G ม.๕) 

นางจิดาภา จูหว้า                     คร ูช านาญการ 
นายชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์      ครู ช านาญการ 

ม.๕/๒ ๓๗ ๕๒๒ นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์              ครูผู้ช่วย 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ        ครูผู้ช่วย 

 ม.๕/๓ ๓๙ ๕๒๓ นายปลื้ม  ปรีชา                      ครู ช านาญการพิเศษ 
นายรณกร ไข่นาค                    คร ู

ม.๕/๔ ๓๑ ๕๒๔ นางพรรณี เกตุถาวร                  ครู ช านาญการ 
นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย            ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๕ ๓๖ ๕๒๕ 
 

นางสาวสุวรรณา สุดปรึก            ครู 
นายชณาสิน  นาคาวงค์              ครู 

ม.๕/๖ ๔๕ ๕๒๖ นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์    ครู 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว                     ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๗ ๔๑ ๕๒๗ นางนงพงา อิสสอาด                  ครู ช านาญการพิเศษ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์            คร ู

ม.๖/๑ ๒๑ ๕๑๘ 
(G ม.๖) 

นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม            ครูผู้ช่วย 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์        ครูผูช้่วย 

ม.๖/๒ ๓๗ ๒๒๗ นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์           ครูผู้ช่วย 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่           ครู 

ม.๖/๓ ๓๙ ๔๑๓ นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                 ครูผู้ชว่ย 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์           ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๔ ๓๔ ๔๑๔ นางสาวอริยา กันทะวงค์              ครู  
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์          ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๕ นายฉัตรดาว ฉันทะ                   ครู   
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข              ครูอัตราจ้าง 

ม.๖/๖ ๓๙ ๔๑๖ นางสุกัลยา เสือจ าศลีป์               ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ         ครูผูช้่วย 

ม.๖/๗ ๓๘ ๔๑๗ นางสาวลัดดา  สุขกุดี                 ครู  
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี           คร ู

 
 
 
 



- ๑๒ - 

หน้าที ่  ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปด าเนินการสอบตามห้องที่ได้รับ 
               มอบหมาย 
           ๒. ก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ 
               และให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลาท าข้อสอบของแต่ละวิชา  
           ๓. น าข้อสอบและกระดาษค าตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมการกลาง 

หมายเหตุ  กรรมการก ากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที 

    ๕. คณะกรรมการก ากับการสอบ (ส ารอง) 

วันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑. นายวีระวัฒน์  ลงผวิ                   ครผูู้ช่วย           ๗. นางพรรณี  เกตุถาวร              ครู ช านาญการ     

 ๒. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์             ครผูู้ช่วย           ๘. นางจิดาภา  จูหว้า                 คร ูช านาญการ 
 ๓. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล             ครูผู้ชว่ย           ๙. นายชินวัจน ์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ    

 

 ๔. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์    คร ู                  ๑๐. นางปาริชาติ  ยมวรรณ   ครู ช านาญการพิเศษ      
 ๕. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      คร ู                  ๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน     
 ๖. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล          คร ูช านาญการ 
  

 

วันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๒  
 ๑. นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย             ๙. นายชณาสิน  นาคาวงค์          คร ู                   
  ๒. นางสาววรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์      ครผูู้ช่วย            ๑๐. นายรณกร  ไข่นาค             ครู 

 

 ๓. นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย         ครูผู้ช่วย            ๑๑. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก     ครู  
 ๔. นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์          ครูผู้ชว่ย             ๑๒. นางจิตร์สมา  สมงาม           ครู                  
 ๕. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม           ครูผู้ช่วย            ๑๓. นายฉัตรดาว  ฉันทะ           คร ู
 ๖. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง          ครูผู้ช่วย            ๑๔. นายพีระศิลป์  เอกฐิน          คร ู
 ๗. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย           ครูผู้ช่วย             ๑๕. นางสาวลัดดา  สุขกุดี          ครู                
 ๘. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์           คร ู                  ๑๖. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน        
   

 

วันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑. นายวีรวัฒน ์ ลงผิว                    ครผูู้ชว่ย  ๗. นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู     

 ๒. นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล            ครผูู้ชว่ย ๘. นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์   ครู ช านาญการ 
 ๓. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์             ครผูู้ชว่ย ๙. นางพรรณี  เกตุถาวร               ครู ช านาญการ 
 ๔. นายสมพร  อมรเวช                    ครผูู้ช่วย             ๑๐. นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์        ครู ช านาญการพิเศษ    
 ๕. นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์    คร ู                  ๑๑. นางปาริชาติ  ยมวรรณ        ครู ช านาญการพิเศษ 
 ๖. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์              คร ู                   ๑๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน 

 

 

 



- ๑๓ - 

วันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑. นางสาวรวีพรรณ โชคสมบตัิ          ครูผู้ช่วย ๙. นายรณกร  ไข่นาค                 ครู                                             

 ๒. นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์         ครูผู้ช่วย ๑๐. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์       ครู 
 ๓. นายสมพร  อมรเวช                    ครูผู้ช่วย               
 ๔. นายภานุพันธ์  จันทร์หอม            ครูผู้ช่วย                             
 ๕. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง           ครูผู้ช่วย                    

๑๑. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี     ครู  
๑๒. นางสาวสุรีย์  ทนคง             คร ู
๑๓. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ  ครู ช านาญการพิเศษ  

 ๖. นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น          ครผูู้ช่วย              ๑๔. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน 
 ๗. นางสาวศิริวรรณ  โอริส              ครู               

  ๘. นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่           ครู                       
 

 

วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑. นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง           ครูผู้ช่วย  ๗. นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง    ครู     

 ๒. นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง           ครูผู้ช่วย                  ๘. นายศิวกร  กรึงไกร                คร ู
 ๓. นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา               ครผูู้ชว่ย  ๙. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์         ครู 
 ๔. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก             ครผูู้ชว่ย             ๑๐. นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล   ครู ช านาญการ 
 ๕. นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                ครผูู้ช่วย             ๑๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน 
 ๖. นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย             ครผูู้ชว่ย              

 

 

หน้าที ่ ๑. รับมอบหมายงานก ากับห้องสอบ หรืองานอ่ืนๆ  ณ  กลุ่มบริหารวิชาการ  เวลา ๐๘.๑๕  น. 
         ๒. ก ากับห้องสอบหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

๖. กรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน                หวัหน้า 
                                รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน            รองหัวหน้า 
                                ครผูู้สอนทุกท่าน                              ผูช้่วย 
 

หน้าที่   ๑.  รับกระดาษค าตอบจากกรรมการกลางไปแบ่งตรวจ 
๒. ตรวจทานกระดาษค าตอบ ทุกระดับชั้น ตรวจกระดาษค าตอบและลงผลการเรียน   
     ตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จภายใน วันที่  ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๔ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒      ครูทุกระดับชั้นบันทึกคะแนนในโปรแกรมการลงคะแนน 
                                                     ที่ห้องบริหารวิชาการ และพิมพ์ฉบับตรวจทาน                        
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒                          ครูทุกระดับชั้น ส่งผลการวัดผลประเมินผล ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ    
                                                      ประกอบด้วย  
                                                     -  ปพ.๕   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                                            -  วก. ๑๓  รายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลแต่ละรายวิชาแยกห้อง   
                                                        จ านวน ๒ ชดุ 



- ๑๔ - 

             -  วก. ๑๔  แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา   จ านวน  ๒  ชดุ 
       หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทาน  และวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ น าส่งงานวัดผล 
เวลา ๐๙.๐๐ น.       
          ๗. กรรมการประมวลผลการเรียนของนักเรียน  
                            นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย              คร ู                     หัวหน้า 
                 นายภวูดล  ส าล ี                    ครู                    รองหัวหน้า 
     นางสาวสมาพร  สมสืบ   คร ูช านาญการ  ผู้ช่วย         นางสาวลัดดา  สุขกุดี         คร ู              ผู้ช่วย 
     นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู          ผูช้่วย        นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น  ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
     นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์        ครผูู้ชว่ย     ผู้ช่วย         นางสาวณภัค เลี้ยงชั่งทอง   ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย                               
      

หน้าที่   ๑.  ด าเนินการจัดท า  GPA และ  PR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
          ๒.  พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา (ปพ.๖)               
          ๓.  จัดท าใบค าร้องขอสอบแก้ตัว  

๘.  กรรมการจัดแยกผลการเรียน 
                           นายปราณ์รณ  กาญจนากร        ครู                      หัวหน้า 
                           นางสุดาพร  ยิ้มสิน                   คร ูช านาญการ       รองหัวหนา้ 
    นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น  ครผูู้ช่วย     ผู้ช่วย          นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง    ครู               ผู้ชว่ย 

นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี             ครผูู้ช่วย 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล          ครผูู้ช่วย 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก        ครผูู้ช่วย  
นายเสกสรรค์  สุขมา             ครูผู้ช่วย   
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์      ครผูู้ช่วย 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย  
ผู้ช่วย 

นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย      ครผูู้ช่วย 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส         คร ู
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี         คร ู
นางสาววิจติรา  อ่อนสกุล         ครูผู้ช่วย 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี      ครูอัตราจ้าง 

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์  ครูอัตราจ้าง     ผู้ช่วย   
    

หน้าที่    ๑. ตรวจและจัดแยกคะแนนของรายวิชาต่าง ๆ และผลคะแนนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายห้อง  
                ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

    ๒. ติดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลให้นักเรียนทราบ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
         ดังนี้  ระดับชั้น ม.๑, ม.๒    -  บริเวณโถงอาคาร ๕      

                         ระดับชัน้ ม.๓, ม.๔   -  หน้าหอประชุมอเนกประสงค์   
                         ระดับชัน้ ม.๕, ม.๖   -  หน้าอาคาร ๒    
           ๓.  น าเอกสารข้อมูลสรุปผลการเรียน ผลการเรียนรายห้อง สมุด ปพ.๕  เสนอกลุ่มบริหารเพื่อลงนาม 
           ๔.  รับยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว วันที่  ๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 



- ๑๕ - 

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อบังเกิดผลดี 
แก่โรงเรียนและทางราชการ 

                   สั่ง   ณ   วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
                                                             (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏบิัติงานปลายภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒   
 

วัน  เดือน  ปี รายการที่ปฏิบัต ิ

๑๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒ 

  ๑๖ – ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๒ 
๑๙  กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒ 

๒๓, ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 
๒๔, ๒๖, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
๒๔ กันยายน – ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
๓ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๗ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
๗ - ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

-  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค ทุกรายวิชาทีง่านวัดผล ฯ 
-  ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ ๘๐ % 
-  ครูที่ปรึกษากิจกรรมทุกกิจกรรมส่งผลการเรียนที่หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  ประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สอบข้อสอบวัดผลปลายภาคที่งานวัดผล ฯ 
-  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่งานวัดผล ฯ 
-  เริ่มจัดตารางสอน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  สอบวัดผลปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๓ 
-  สอบวัดผลปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕, ๖ 
-  ตรวจข้อสอบ  รวมคะแนน  และลงข้อมูลผลการเรียน 
-  กรอกผลการเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ทุกระดับชั้น 
-  ลงผลการเรียนที่งานวัดผล ฯ 
-  ส่งสมุด ปพ.๕   สรุปผลการเรียน  และรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล           
   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ทีห่ัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ 
-  หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ น าผลการสอบและสมุด ปพ.๕ ส่งที่งานวัดผล ฯ เวลา ๙.๐๐ น. 
-  ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น  
-  นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑  
-  นักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ 
-  ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนจากงานวัดผล ฯ  เพ่ือน าใส่สมุด ปพ.๖ 
-  ครูส่งผลสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑  ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ งานวัดผล ฯ 
-  ครูส่งสมุด ปพ. ๖  ทีง่านวัดผล ฯ  กลุมบริหารวิชาการ 
-  ปิดภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  ครูทุกท่านลงเวลาปฏิบัติราชการ 
-  เปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 


