
 
   คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  

 ที่   ๕๖/๒๕๖๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กำหนดสอบวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  
๒๕๖๕  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ดังนี้ 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑, ๒, ๓   กำหนดสอบวันที่  ๒๑ และ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔, ๕, ๖   กำหนดสอบวันที่  ๒๐, ๒๒ และ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  
           ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
นายสาธิต  แสงปิยะ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นางนงพงา  อิสสอาด 
นายปลื้ม  ปรีชา 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ  
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ  

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

  หน้าที่   ๑. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
             ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 
๑.  คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ 

            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม                  หัวหน้า 
            รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม              รองหัวหน้า 
              ครูผู้สอน                                         ผู้ชว่ย  
 

หน้าที่   ๑. ให้คร ูออกข้อสอบในรายวิชาที่สอน ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจ  แล้วรับกลับไปพิมพ์          
           ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ตรวจทานข้อสอบเรียบร้อยแล้ว  รวบรวมข้อสอบนำส่งงานทะเบียนวัดผล   
              ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
          ๓. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือครูผู้สอนรับข้อสอบที่โรเนียวแล้ว จากงานทะเบียนวัดผลไปดำเนินการ            
              จัดเป็นชุดและแยกเป็นห้อง แล้วนำส่งกรรมการกลาง ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
              ก่อนเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
          

๒.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 
                     นายประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ชำนาญการพิเศษ            หัวหน้า 
                      นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี             ครู ชำนาญการ                  รองหัวหน้า 
             กรรมการกำกับห้องสอบ                                                  ผูช้่วย 
                     ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว                                       ผูช้่วย 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมป้ายหน้าห้องสอบและติดป้ายหน้าห้องสอบตามคำสั่งนี้ 
๒. ครูที่เป็นกรรมการกำกับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องท่ีตนได้รับมอบหมายจัดห้องสอบ 
    โดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีให้พอดีกับจำนวนนักเรียนที่ติดไว้หน้าห้องสอบ  จัดห้องสอบในชั่วโมงท่ี ๘  
    ของวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

                              ๓.  คณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ 
  นายปราณ์รณ  กาญจนากร         ครู                                 หัวหน้า 
                     นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย              ครู                                 รองหัวหน้า 
                     นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี                ครู ชำนาญการ                     รองหัวหน้า 
                     นายอัศวิน  ศรีบัว                     ครู ชำนาญการพิเศษ            ผูช้่วย 
                     นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย          ครู ชำนาญการ                   ผูช้ว่ย 
                     นายภวูดล  สำลี                      ครู ชำนาญการ                   ผูช้่วย 
                     นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์            คร ูชำนาญการ                   ผูช้่วย 
                     จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง           ครู                                 ผูช้่วย 
                     นางสาวนชุาภา  ส่งสวัสดิ์            ครู                                  ผู้ช่วย 
                     นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์  ครู                                 ผู้ชว่ย 
                     นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์            คร ู                                ผู้ชว่ย 
                     นายชยกร  อมรเวช                    คร ู                                ผู้ชว่ย 
                    ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร          ครูผู้ชว่ย                          ผู้ช่วย 
                     นางสาวลักขณา  ภาคโภคี           ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 
                     นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์     ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 
                     นายธรรมนูญ  ระวังใน              ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 



                                                                 -๓- 
 

หน้าที่     ๑. รับข้อสอบจากกลุ่มสาระต่างๆ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ แล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตามตารางสอบ   
   ๒. เตรียม - จ่าย เอกสารและวัสดุให้กรรมการกำกับห้องสอบในวันแรกของการสอบ 
   ๓. นำข้อสอบให้กรรมการกำกับห้องสอบก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาท ี
            ๔. ตรวจเช็คกระดาษคำตอบและข้อสอบ จ่ายกระดาษคำตอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพ่ือนำไปตรวจ               

  ๕. รับคืนวัสดุจากกรรมการกำกับห้องสอบวันสุดท้ายของการสอบ 
  ๖. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ    

                                 ๔.  คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๖ ๕๑๖ 
  

นายเสกสรรค์  สุขมา                  คร ู
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์            คร ู

ม.๔/๒ ๔๒ ๕๑๑ นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์              คร ูชำนาญการพิเศษ 
นายศิวกร  กรึงไกร                    คร ู

ม.๔/๓ ๔๒ ๕๑๒ นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       คร ู 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล     คร ู 

ม.๔/๔ ๔๒ ๕๑๓ นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ              คร ูชำนาญการ  
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์            ครอัูตราจ้าง 

ม.๔/๕ ๔๒ ๕๑๔ นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล            คร ู 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี             ครผููช้่วย 

ม.๔/๖ ๔๒ ๕๑๕ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์             คร ู
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์           คร ู

ม.๔/๗ ๔๒ ๕๒๗ นางสาวพิชามญชุ์  กุศล              คร ู
นายฉัตรดาว  ฉันทะ                  คร ู 

ม.๔/๘ ๔๑ ๕๒๘ นางสาวเมธาวี  จันทรประภา        ครูผู้ชว่ย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตราจ้าง 

ม.๕/๑ ๒๓ ๕๑๗ 
  

นางสาวกัญญา อินทร์กอง            คร ู 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ                 ครผููช้่วย 

 
 
 
 
 
 
 



-๔– 
 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๕/๒ ๓๙ ๕๒๓ นางสาววิชญาพร  อุ่นมี                  คร ู
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ            ครผูู้ชว่ย 

 ม.๕/๓ ๓๘ ๕๒๔ นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี             คร ู 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย        ครผููช้่วย  

ม.๕/๔ ๓๕ ๕๒๕ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน              คร ูชำนาญการพิเศษ  
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์                     คร ู

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๒๖ 
 

นางพรรณี  เกตุถาวร                     คร ูชำนาญการ 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                 คร ู

ม.๕/๖ ๔๓ ๔๒๔ นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                       ครู 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                 คร ู

ม.๕/๗ ๓๔ ๔๒๕ นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ           คร ู 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร                 คร ู

ม.๕/๘ ๔๐ ๔๒๖ นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย         คร ู
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย            คร ู

ม.๖/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 

นายวันเฉลิม  อุลิต                       คร ู 
นางสาวสุวรรณา  เอกฐิน                คร ูชำนาญการ 

ม.๖/๒ 
 

๔๓ 
 

๔๑๓ 
 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                คร ูชำนาญการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์           ครูผู้ชว่ย         

ม.๖/๓ ๔๓ ๔๑๔ นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์             คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางจิดาภา จูหว้า                          คร ูชำนาญการ 

ม.๖/๔ ๓๓ ๔๑๕ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด             คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง               คร ู

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร              คร ู  
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                       คร ู

ม.๖/๖ ๔๓ ๔๑๗ นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่             คร ู 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                 คร ู

ม.๖/๗ ๔๒ ๔๒๗ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ         คร ูชำนาญการ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ            คร ู

 
 
 
 



-๕– 
 วันที ่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๕ ๒๑๖ 
 

นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์    ครู ชำนาญการ 
นางสาวเมธาวี จันทรประภา            ครผูู้ช่วย 

ม.๑/๒ ๓๙ ๕๒๓ นายฉัตรดาว  ฉันทะ                     ครู 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์            ครู  

ม.๑/๓ ๓๘ ๕๒๔ นางนปภา  ไต่เป็นสุข                     คร ู 
นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว               ครูชว่ยสอน     

ม.๑/๔ ๓๘ ๕๒๕ นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น         คร ู
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์               ครูอัตราจ้าง 

ม.๑/๕ ๓๘ ๕๒๖ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย            คร ู 

ม.๑/๖ ๓๙ ๕๒๗ นายพีระศิลป์  เอกฐิน                    คร ู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส                  คร ู 

ม.๑/๗ ๓๘ ๕๒๘ นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง             ครู                                                     
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์                ครผูู้ช่วย 

ม.๑/๘ ๓๘ ๕๑๕ นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง              ครผูู้ชว่ย  
นางสาวพัชรี  บัวอาจ                     ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๙ ๓๖ ๕๑๖ นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ            คร ู

ม.๑/๑๐ ๓๗ ๕๑๗ นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                  คร ู    
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์               คร ู

ม.๑/๑๑ ๓๔ ๕๑๘ นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล         คร ู
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย        ครผููช้่วย 

ม.๒/๑ ๓๖ ๒๑๕ 
 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์      คร ูชำนาญการ 
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ            ครผูู้ชว่ย 

ม.๒/๒ ๔๐ ๕๑๑ นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                 คร ูชำนาญการ  
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง                ครอัูตราจ้าง  

 

 

 

 



-๖-  

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๒/๓ ๓๙ ๕๑๒ นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง           ครู  
นายพิทยา  ขุนน้อย                    ครูผู้ช่วย  

ม.๒/๔ ๔๐ ๕๑๓ นายวันฉลิม อุลิต                       คร ู
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                 ครู 

ม.๒/๕ ๔๐ ๕๑๔ นางสาวอริยา  กันทะวงค์             คร ูชำนาญการ 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร               คร ู                                          

ม.๒/๖ ๓๗ ๔๒๔ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม            คร ู 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร                คร ู

ม.๒/๗ ๓๙ ๔๒๕ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน          คร ู
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล              คร ู

ม.๒/๘ ๓๙ ๔๒๖ นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย             คร ู 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข             ครอัูตราจ้าง 

ม.๒/๙ ๔๐ ๔๒๗ นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์          คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง            คร ู

ม.๒/๑๐ ๔๐ ๔๑๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์                   คร ู
นางสาวภริตา  โอชารส                ครู     

ม.๒/๑๑ ๓๙ ๔๑๔ นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ               ครู ชำนาญการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี               ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๑ ๓๖ ๒๑๔ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      คร ูชำนาญการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง        คร ู

ม.๓/๒ ๔๐ ๔๑๕ นางสาวพรทิพย์ อุดร                   คร ูชำนาญการพิเศษ 
นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                    คร ู

ม.๓/๓ ๔๐ ๔๑๖ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน           คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์           คร ู

ม.๓/๔ ๓๙ ๔๑๗ นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์             คร ู
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์              คร ู

ม.๓/๕ ๓๘ ๓๑๕ นางสาวกัลย์พัตร์ เสรีชัย              คร ู 
นางสาววรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์       คร ู

 

 

 

 



-๗- 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๓/๖ ๔๐ ๒๒๗ นายประสพชัย  แน่ประโคน          คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น          ครู  

ม.๓/๗ ๓๗ ๓๑๖ นางสาวสุรีย์ ทนคง                     คร ูชำนาญการ  
นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน                คร ู ชำนาญการ 

ม.๓/๘ ๓๘ ๓๓๒ นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                 คร ู 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                    คร ู

ม.๓/๙ ๓๕ ๓๓๓ นายศิวกร  กรึงไกร                    คร ู
นางจิตร์สมา  สมงาม                   คร ูชำนาญการ 

ม.๓/๑๐ ๓๙ ๓๓๕ 
 

นางสาวสุวรรณา  เอกฐิน             คร ูชำนาญการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์         ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๑๑ ๓๘ ๓๓๖ 
 

นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์           คร ู
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง           คร ู

 
 

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๖ ๕๑๖ 
  

นายเสกสรรค์  สุขมา                  คร ู
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์             คร ูชำนาญการพิเศษ 

ม.๔/๒ ๔๒ ๕๑๑ นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์              คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์           คร ู

ม.๔/๓ ๔๒ ๕๑๒ นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด       คร ู 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์          คร ู 

ม.๔/๔ ๔๒ ๕๑๓ นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ              คร ูชำนาญการ  
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา              คร ู

ม.๔/๕ ๔๒ ๕๑๔ นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล            คร ู  
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง          ครผููช้่วย 

ม.๔/๖ ๔๒ ๕๑๕ นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์                คร ู
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์      ครชูำนาญการ 

 
 
 

 



-๘- 
 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๔/๗ ๔๒ ๕๒๗ นางสาวพิชามญชุ์ กุศล                คร ู
นายฉัตรดาว  ฉันทะ                   คร ู 

ม.๔/๘ ๔๑ ๕๒๘ นางสาวเมธาวี  จันทรประภา        ครูผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข             ครูอัตราจ้าง 

ม.๕/๑ ๒๓ ๕๑๗ 
  

นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม            คร ู 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น          คร ู

ม.๕/๒ ๓๙ ๕๒๓ นางสาววิชญาพร อุ่นมี                คร ู
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                 คร ู

 ม.๕/๓ ๓๘ ๕๒๔ นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี          คร ู 
นายพิทยา  ขุนน้อย                    ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๔ ๓๕ ๕๒๕ นางสาวนัฐพร ภูวงษ์                   คร ู
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์             ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๒๖ 
 

นางพรรณี  เกตุถาวร                  คร ูชำนาญการ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง          คร ู

ม.๕/๖ ๔๓ ๔๒๔ นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                  ครู 
นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว            ครชู่วยสอน 

ม.๕/๗ ๓๔ ๔๒๕ นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์   คร ูชำนาญการ  
นางสาวภริตา  โอชารส               คร ู

ม.๕/๘ ๔๐ ๔๒๖ นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย      คร ู
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน                 ครู ชำนาญการ 

ม.๖/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 

นางจิตร์สมา  สมงาม                  คร ูชำนาญการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์             คร ูชำนาญการ 

ม.๖/๒ 
 

๔๓ ๔๑๓ 
 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ              คร ูชำนาญการ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                ครู         

ม.๖/๓ ๔๓ ๔๑๔ นางจิดาภา จูหว้า                       คร ูชำนาญการ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส               คร ู

ม.๖/๔ ๓๓ ๔๑๕ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด          คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร                 คร ูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 



-๙- 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร             คร ู  
นางนปภา  ไต่เป็นสุข                    คร ู

ม.๖/๖ ๔๓ ๔๑๗ นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                คร ู
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง               ครูอัตราจ้าง 

ม.๖/๗ ๔๒ ๔๒๗ นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ           คร ู 
นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                       คร ู

 
วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๕ ๒๑๖ 
 

นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์    ครู ชำนาญการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี            คร ู 

ม.๑/๒ ๓๙ ๕๒๓ นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์              ครู 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์            ครู  

ม.๑/๓ ๓๘ ๕๒๔ นางนปภา  ไต่เป็นสุข                    คร ู 
นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว               ครูชว่ยสอน     

ม.๑/๔ ๓๘ ๕๒๕ นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น         คร ู
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์               ครูอัตราจ้าง 

ม.๑/๕ ๓๘ ๕๒๖ นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย            ครู  

ม.๑/๖ ๓๙ ๕๒๗ นายพีระศิลป์  เอกฐิน                    คร ู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส                  คร ู 

ม.๑/๗ ๓๘ ๕๒๘ นางสาวเมธาวี  จันทรประภา           ครู                                                     
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์                ครผูู้ชว่ย 

ม.๑/๘ ๓๘ ๕๑๕ นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง              ครผูู้ชว่ย  
นางสาวพัชรี  บัวอาจ                     ครูผู้ชว่ย 

ม.๑/๙ ๓๖ ๕๑๖ นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ            ครู 

 
 
 
 

 



                                                              -๑๐- 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑๐ ๓๗ ๕๑๗ นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย            คร ู    
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์                  คร ู

ม.๑/๑๑ ๓๔ ๕๑๘ นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล           คร ู
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย          ครผูู้ช่วย 

ม.๒/๑ ๓๖ ๒๑๕ 
 

นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์         คร ูชำนาญการ 
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ               ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๒ ๔๐ ๕๑๑ นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                   คร ูชำนาญการ  
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง                  ครอัูตราจ้าง  

ม.๒/๓ ๓๙ ๕๑๒ นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง                ครู  
นายพิทยา  ขุนน้อย                         ครูผู้ช่วย  

ม.๒/๔ ๔๐ ๕๑๓ นายวันฉลิม อุลิต                            คร ู
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ              คร ู

ม.๒/๕ ๔๐ ๕๑๔ นางสาวอริยา  กันทะวงค์                  คร ูชำนาญการ 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                    คร ู                                          

ม.๒/๖ ๓๗ ๔๒๔ นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม                 คร ู 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร                     คร ู

ม.๒/๗ ๓๙ ๔๒๕ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                คร ู
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                    คร ู

ม.๒/๘ ๓๙ ๔๒๖ นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย                  คร ู 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล                  คร ู

ม.๒/๙ ๔๐ ๔๒๗ นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                 คร ู 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                    คร ู

ม.๒/๑๐ ๔๐ ๔๑๓ นายธวัช วงศ์สุวัฒน ์                        คร ู
นางสาวภริตา  โอชารส                     ครู     

ม.๒/๑๑ ๓๙ ๔๑๔ นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่               คร ู
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี                    ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๑ ๓๖ ๒๑๔ นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ            คร ูชำนาญการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              คร ู

 
 
 
 



-๑๑- 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๓/๒ ๔๐ ๔๑๕ นางสาวพรทิพย์ อุดร                           คร ูชำนาญการพิเศษ 
นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                       คร ู

ม.๓/๓ ๔๐ ๔๑๖ นางอารีวรรณ  แน่ประโคน             คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์              คร ู

ม.๓/๔ ๓๙ ๔๑๗ นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                คร ู
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                คร ู

ม.๓/๕ ๓๘ ๓๑๕ นางสาววรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์         คร ู 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                คร ู

ม.๓/๖ ๔๐ ๒๒๗ นายประสพชัย  แน่ประโคน            คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น             ครู  

ม.๓/๗ ๓๗ ๓๑๖ นางสาวสุรีย์ ทนคง                       คร ูชำนาญการ  
นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน                   คร ูชำนาญการ 

ม.๓/๘ ๓๘ ๓๓๒ นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                  คร ู 
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                      คร ู

ม.๓/๙ ๓๕ ๓๓๓ นางจิตร์สมา สมงาม                     คร ูชำนาญการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข               ครูอัตราจ้าง 

ม.๓/๑๐ ๓๙ ๓๓๕ 
 

นางสาวสุวรรณา เอกฐิน                 คร ูชำนาญการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์           ครูผู้ชว่ย 

ม.๓/๑๑ ๓๘ ๓๓๖ 
 

นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์             คร ู
นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง             คร ู

 
 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๖ ๕๑๖ 
  

นายเสกสรรค์  สุขมา                    คร ู
นางสาวศริินภา  มุลาลินน์              คร ู

ม.๔/๒ ๔๒ ๕๑๑ นายศิวกร กรึงไกร                        คร ู
นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์                 คร ูชำนาญการพิเศษ 

 
 
 
 

 



-๑๒- 
 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๔/๓ ๔๒ ๕๑๒ นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด           คร ู 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล          คร ู 

ม.๔/๔ ๔๒ ๕๑๓ นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                  คร ู 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                ครอัูตราจ้าง 

ม.๔/๕ ๔๒ ๕๑๔ นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี                 ครผูู้ชว่ย 
นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง               ครูผู้ชว่ย 

ม.๔/๖ ๔๒ ๕๑๕ นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                   คร ู
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์               คร ู

ม.๔/๗ ๔๒ ๕๒๗ นางสาวพิชามญชุ์ กุศล                   คร ู
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู 

ม.๕/๑ ๒๓ ๕๑๗ 
  

นางสาวสกุลทิพย ์ ชูพงษ์                คร ู 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ                     ครผูู้ช่วย 

ม.๕/๒ ๓๙ ๕๒๓ นางสาววิชญาพร อุ่นมี                   คร ู
นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ            ครผูู้ชว่ย 

 ม.๕/๓ ๓๘ ๕๒๔ นางสาววรางคณา  พิณสามสาย        ครผููช้่วย  
นายพิทยา  ขุนน้อย                      ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๔ ๓๕ ๕๒๕ นางสาวนัฐพร ภูวงษ์                     คร ู
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์               ครูผู้ชว่ย 

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๒๖ 
 

นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง             คร ู 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร                 คร ู

ม.๕/๖ ๔๓ ๔๒๔ นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                ครผูู้ชว่ย 
นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว               ครูชว่ยสอน 

ม.๕/๗ ๓๔ ๔๒๕ นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                คร ู
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ            คร ู 

ม.๖/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 

นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                     คร ู 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์            คร ู

ม.๖/๒ 
 

๔๓ ๔๑๓ 
 

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                คร ูชำนาญการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์           ครูผู้ชว่ย         

 
 

 

 



-๑๓- 

ชั้น จำนวน สอบห้อง กรรมการกำกับห้องสอบ 

ม.๖/๓ ๔๓ ๔๑๔ นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์            คร ูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส                 คร ู 

ม.๖/๔ ๓๓ ๔๑๕ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด            คร ูชำนาญการพิเศษ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน            คร ู

ม.๖/๕ ๔๒ ๔๑๖ นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร             คร ู  
นายนัฐวุฒิ  สายันต์                      คร ู

ม.๖/๖ ๔๓ ๔๑๗ นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่            คร ู 
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง               ครอัูตราจ้าง 

 

หน้าที่   ๑. รับเอกสารและวัสดุที่ใช้ในการสอบจากกรรมการกลางและไปดำเนินการสอบตามห้องที่ได้รับ 
               มอบหมาย 
           ๒. กำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในการสอบ 
               และให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลาทำข้อสอบของแต่ละวิชา  
           ๓. นำข้อสอบและกระดาษคำตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมการกลาง 

หมายเหตุ  กรรมการกำกับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที 

๕. คณะกรรมการกำกับการสอบ (สำรอง) 
วันที ่๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  
       นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                 คร ู ชำนาญการพิเศษ 
       นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์       ครู ชำนาญการ 
       นางสาวชุลีกร  วงศ์จีน                     ครู ชำนาญการ  
        นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์     ครู ชำนาญการ    

 นางสาวอุมาพร  ขาวแขก                คร ู
 นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                        คร ู                    
  นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                   คร ู

 

 นางสาวภริตา  โอชารส                   คร ู  
 นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์                     คร ู                    

 นางนปภา  ไต่เป็นสุข                             ครู  
 นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                 ครู                                                     
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

 

 

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   
        นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด              ครู ชำนาญการพิเศษ 
        นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์                  ครู ชำนาญการพิเศษ   
        นางสาวชญาภา  ลวีรรณ                 ครู ชำนาญการ 
        นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ            คร ู

  
 

        นายเกียรติศักด์  กันนิดา  คร ู   



         

        นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์    
        นางสาวศิรินภา  มุลาลนิน์       

          -๑๔- 

 คร ู
 คร ู

        นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  คร ู    
        นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย 
        นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

 คร ู
 คร ู

   

        นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  คร ู   
        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน     

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖           
        นางอารีวรรณ  แน่ประโคน 
        นางสาวสุวรรณา  เอกฐิน              

         ครู ชำนาญการพิเศษ 
         ครู ชำนาญการ 

        นางสาวปัทมา  กรีถาวร  
        นายวันเฉลิม  อุลิต 

 คร ู
 คร ู

   

        นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
        นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 

 คร ู
 คร ู

  
 

 

        นางสาวพัชรินทร์  โพธิท์อง 
        นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ 
        นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่          
        นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย       
        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน  
 

 คร ู
 คร ู
 คร ู
 คร ู
 

   

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   
       นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์                ครู ชำนาญการพิเศษ 
       นางพรรณี  เกตุถาวร                     ครู ชำนาญการ 
       นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                  ครู ชำนาญการ 
        นางสาววชิญาพร  อุ่นมี  
        นายศิวกร  กรึงไกร 
        นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง               
        นางสาวพิชามญชุ์  กุศล                   

   คร ู
   คร ู
  คร ู
   คร ู

    

        นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
        นายเสกสรรค์  สุขมา  

 คร ู
 คร ู

    

        นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  คร ู     
        นางนัฐพร  ภวูงษ์                          ครู       
        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน       
 

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   
        นางสาวพรทิพย์  อุดร 
        นางจิตร์สมา  สมงาม  
        นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 
        นางสาวอริยา  กันทะวงค์                              

      คร ูชำนาญการพิเศษ 
      ครู ชำนาญการ 
      ครู ชำนาญการ 
      ครู ชำนาญการ 



        

        นางสาวปรียารัตน์  สนทิไชย  
        นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 

            -๑๕- 

   คร ู
   คร ู

  
 

 

        นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 
        นายพีระศิลป์  เอกฐิน  

   คร ู
   คร ู

   

        นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ 
        นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม 
        นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 
        นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคน 

  คร ู
  คร ู
  คร ู
 

   

 

หน้าที่  ๑. รับมอบหมายงานกำกับห้องสอบ หรืองานอ่ืนๆ  ณ  กลุ่มบริหารวิชาการ  เวลา ๐๘.๑๕  น. 
          ๒. กำกับห้องสอบหรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

                                          ๖. กรรมการตรวจกระดาษคำตอบ 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน                                                หวัหน้า 
                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน                                           รองหัวหน้า 
                     ครูผู้สอนทุกท่าน                                                             ผูช้ว่ย 

หน้าที่   ๑. รับกระดาษคำตอบจากกรรมการกลางไปแบ่งตรวจ 
๒. ตรวจทานกระดาษคำตอบ และลงคะแนนให้แล้วเสร็จ 
๓. ทุกระดับชั้น ตรวจกระดาษคำตอบ ลงผลการเรียน และกรอกข้อมูลผลการเรียนในโปรแกรม 

ตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๖  ครูผู้สอนส่งผลการวัดผลและประเมินผล  ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ประกอบด้วย  
               -  ปพ.๕   แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      - วก. ๑๓  รายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลแต่ละรายวิชาแยกห้อง จำนวน ๒ ชุด 
               - วก. ๑๔  แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา   จำนวน  ๒  ชุด     

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ตรวจทานและนำผลการวัดผลและประเมินผล ส่งงานวัดผล  วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖    
เวลา ๐๘.๓๐ น.   
                                    ๗. คณะกรรมการตรวจเอกสารข้อมูลนักเรียน 

  นางสาวสุรีย์  ทนคง                           ครู ชำนาญการ                            หัวหน้า 
 นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์               ครู ชำนาญการ                       รองหัวหน้า 
 นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล                ครู   ผู้ช่วย 
 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น        คร ู  ผู้ช่วย 
 นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์        คร ู ผู้ช่วย 
 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  คร ู ผู้ช่วย 
 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  คร ู ผู้ช่วย 
นางสาววรรณสิริ  นาคเรีอง   คร ู  ผู้ช่วย 

หน้าที่   ๑.  ตรวจข้อมูลประวัตินักเรียน  ชั้น ม.๓ และ ม.๖  ใน ปพ.๑  จากสำเนาทะเบียนบ้าน 
 ๒.  ตรวจทานเอกสารผลการเรียนของนักเรียน  ชั้น ม.๓ 
 ๓.  ตรวจเอกสารอ่ืน ๆ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 



-๑๖- 

 จัดทำวันที่  ๒๐,  ๒๒  และ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖    ณ  ห้องวิชาการ เวลา  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป   
โดยมีนางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  และ นายปราณ์รณ  กาญจนากร   เป็นผู้ประสานงาน 

 

                                           ๘. กรรมการประมวลผลการเรียน 
                     นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย              ครู                                 หัวหน้า 
                     นายภวูดล  สำลี                      ครู ชำนาญการ                  รองหัวหน้า 
                     นายปราณ์รณ  กาญจนากร         ครู                                 ผู้ช่วย 
                     นางสาวนชุาภา  ส่งสวัสดิ์           คร ู                                ผู้ชว่ย 
                     นายชยกร  อมรเวช                  ครู                                 ผู้ชว่ย 
                     นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์       ครูผู้ช่วย                          ผู้ช่วย 
                     นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์     ครูอัตราจ้าง                      ผู้ช่วย 
 

หน้าที่   ๑. ดำเนินการจัดทำ  GPA และ PR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ๒. พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกรายวิชา  (ปพ.๖)         
 ๓. ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น ด้วยระบบSGS  (ออนไลน์)  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๖      

 ๔. พิมพ์  ปพ.๑,  ปพ.๒,  ปพ.๓   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓, ๖ 
 ๕. จัดทำใบคำร้องขอสอบแก้ตัว 

          ๖. จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ทุกระดับชั้น 

๙. กรรมการจัดแยกผลการเรียน 
                     นายปราณ์รณ  กาญจนากร         ครู                                 หัวหน้า 
                     นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย              ครู                                               รองหัวหน้า 
  นางสาวพรทิพย์  อุดร                ครู ชำนาญการพิเศษ            ผู้ช่วย 
                     นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์           ครู ชำนาญการพิเศษ            ผูช้่วย         
                     นางสาวสุรยี์  ทนคง                  ครู ชำนาญการ                  ผู้ช่วย 
                     นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์  ครู ชำนาญการ                  ผู้ช่วย 
                     นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี             ครู ชำนาญการ                  ผู้ชว่ย 
                     นายภวูดล  สำลี                      ครู ชำนาญการ                   ผูช้่วย 
                     นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์         ครู                                  ผู้ช่วย 
                     นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา            คร ู                                ผูช้่วย 
                     นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร         ครู                                 ผู้ชว่ย 
                     นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย          ครู                                 ผู้ชว่ย 

  

                     นางสาวสกลุทิพย์  ชูพงษ์         คร ู                                ผู้ชว่ย   
                     นางสาวนชุาภา  ส่งสวัสดิ์           คร ู                                ผู้ชว่ย        
                     นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์          คร ู                                ผู้ชว่ย 
                     นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                 ครู                                 ผู้ชว่ย 
                     นายนัฐวุฒิ  สายันต์                  ครู                                 ผู้ชว่ย 

  

                     นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร             คร ู                                ผู้ช่วย                  
                     นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์            คร ู                                ผู้ชว่ย 
                     นางสาวเมธาวี  จันทรประภา       ครูผูช้ว่ย                          ผู้ช่วย 
                     นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง         ครูผู้ช่วย                           ผู้ชว่ย 

  



                -๑๗- 

                     นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์       ครูผู้ช่วย                           ผูช้่วย 
                     นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ        ครูผู้ช่วย                          ผู้ชว่ย 
                     นายพิทยา  ขุนน้อย                  ครูผู้ชว่ย                          ผู้ช่วย 
                     นางสาวพัชรี  บัวอาจ                ครูผู้ชว่ย                          ผู้ช่วย 
                     นางสาวลักขณา  ภาคโภคี           ครูอัตราจ้าง                      ผู้ชว่ย 
                     นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์     ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 
                     นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์           ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 
                     นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง           ครูอัตราจ้าง                      ผูช้่วย 
                     นายชิษณุพงษ์  กอบัวแก้ว          ครูช่วยสอน                       ผูช้่วย  
 

หน้าที่  ๑. ตรวจและจัดแยกคะแนนของรายวิชาต่างๆ  และผลคะแนนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายห้อง 
             ระหว่างวันที่  ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
          ๒. ตรวจรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลทุกรายวิชา  และนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผล 
             ติดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลให้นักเรียนทราบ ในวันที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 
    ดังนี้  ระดับชั้น ม.๑, ม.๒                -  บริเวณโถงอาคาร ๕ 
  ระดับชั้น ม.๓, ม.๔                -  หน้าหอประชุมอเนกประสงค์ 
  ระดับชั้น ม.๕, ม.๖                -  หน้าอาคาร ๒ 
          ๓. นำเอกสารสรุปข้อมูลผลการเรียน  ผลการเรียนรายห้อง สมุด ปพ.๕ ต/ป เสนอกลุ่มบริหารเพื่อลงนาม 
          ๔. จัดเอกสารการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีท่ี ๖  ใส่ซองเอกสารพร้อมแจก  

        ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ และเต็มกำลัง
ความสามารถ ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทางราชการสืบไป 

 

                      สั่ง   ณ   วนัที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 

 
 
                                                            (นายประจวบโชค  สร้อยสม)     
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  



ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  1 
ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคารที่  
21 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.30 น.  
09.35 - 10.25 น. 
10.30 - 11.20 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.05 น. 
14.10 – 14.50 น. 
14.55 – 15.45 น. 
 
 

60 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
50 

ค21102  คณิตศาสตร์ 2 
ส21103  สังคมศึกษา 2 
อ20212  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 
อ20202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 2 
ศ21102  ศิลปะ 2 
พ21102  สุขศึกษา 2 
ว21104  วิทยาการคำนวณ 1 
จ20202  ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
ญ20202 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  
ต20202  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2-11 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1,2,3 
เฉพาะห้อง  4, 6, 8, 10 
เฉพาะห้อง  5, 7, 9, 11 

1/1  ห้อง  216 
1/2  ห้อง  523 
1/3  ห้อง  524 
1/4  ห้อง  525 
1/5  ห้อง  526 
1/6  ห้อง  527 
1/7  ห้อง  528 
1/8  ห้อง  515 
1/9  ห้อง  516 
1/10 ห้อง  517 
1/11 ห้อง  518 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่  
23 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 
 

 

08.30 - 09.20 น.  
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.10 น. 
11.15 - 11.55 น. 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.00 น. 

50 
50 
50 

   40 
50 
50 
40 

ว21102  วิทยาศาสตร์ 2 
ท21102  ภาษาไทย 2 
อ21102  ภาษาอังกฤษ 2 
พ21104  พลศึกษา 2 
ส21104  ประวัติศาสตร์ 2 
ง21102  การงานอาชีพ 2 
ท20202 ห้องสมุด 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  2-11 

 

หมายเหตุ      ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด   
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2 
ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2565       

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคารที่  
21 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.20 น. 
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.10 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.05 น. 
14.10 - 14.50 น. 
14.55 - 15.45 น. 
 
 

50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
50 

ว22102  วิทยาศาสตร์ 4 
ส22104  ประวัติศาสตร์   
อ20214  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 
อ20204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4  
ง22102  การงานอาชีพ 4 
พ22104  สุขศึกษา 4 
ว22104  วิทยาการคำนวณ 2 
ต20202  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 
จ20202  ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
ญ20202  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง 2-11 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1, 2, 3 
เฉพาะห้อง 4, 6, 8, 10 
เฉพาะห้อง 5, 7, 9, 11 

2/1  ห้อง  215 
2/2  ห้อง  511 
2/3  ห้อง  512 
2/4  ห้อง  513 
2/5  ห้อง  514 
2/6  ห้อง  424 
2/7  ห้อง  425 
2/8  ห้อง  426 
2/9  ห้อง  427 
2/10 ห้อง  413 
2/11 ห้อง  414 วันพฤหัสบดีที่  

23 กุมภาพันธ์ 
2566 

 
 

 

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. 
14.20 - 15.00 น. 

60 
50 
50 
50 
50 
40 

ค22102  คณิตศาสตร์ 4 
ท22102  ภาษาไทย 4 
อ22102  ภาษาอังกฤษ 4 
ส22103  สังคมศึกษา 4 
ศ22102  ศิลปะ 4 
พ22104  พลศึกษา 4 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

 

หมายเหตุ     ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด   
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 
ภาคเรียนที่   2   ปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคารที่  
21 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.30 น. 
09.35 - 10.25 น. 
 
 
10.30 - 11.20 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.05 น. 
14.10 - 15.00 น. 
15.05 - 15.55 น. 
 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
50 

ค23102  คณิตศาสตร์ 
ว23217  เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 

ส20201  เศรษฐกิจพอเพียง   
ว20215  เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 
อ23202  ภาษาอังกฤษรอบรู้ 
อ20206  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 6 
ส23104  ประวัติศาสตร์ 
พ23103  สุขศึกษา 
ศ23102  ศิลปะ 
ต21206  ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  
จ20206  ภาษาจีน 6 
ญ20206  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 6 
ต20206  ภาษาเกาหลี 

ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง 1 
เฉพาะห้อง 2, 4, 6, 8, 10 
เฉพาะห้อง 3, 5, 7, 9, 11  
เฉพาะห้อง 1 
เฉพาะห้อง 2-11 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง 1 
เฉพาะห้อง 2, 4, 6, 8, 10 
เฉพาะห้อง 3, 9, 11 
เฉพาะห้อง 5, 7 

3/1  ห้อง  214 
3/2  ห้อง  415 
3/3  ห้อง  416 
3/4  ห้อง  417 
3/5  ห้อง  315 
3/6  ห้อง  227 
3/7  ห้อง  316 
3/8  ห้อง  332 
3/9  ห้อง  333 
3/10  ห้อง  335 
3/11  ห้อง  336 

วันพฤหัสบดีที่  
23 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 

 

08.30 - 09.20 น. 
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.10 น. 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.00 น. 
15.05 - 15.45 น. 

50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 

ว23103  วิทยาศาสตร์ 6 
ท23102  ภาษาไทย 
อ23102  ภาษาอังกฤษ 
ส23103  สังคมศึกษา 6 
ง23102   การงานอาชีพ 
พ23104  พลศึกษา 
ว23104  วิทยาการคำนวณ 3 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

 

หมายเหตุ    ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด   
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4    
ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ที ่
20 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 
 

 

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. 
14.20 - 15.20 น. 
 
14.20 - 15.10 น. 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

ค31102  คณิตศาสตร์ 2 
ส31102  สังคมศึกษา 2 
อ30212  วัฒนธรรมการใช้ภาษา 2 
อ30202  สนทนาภาษาอังกฤษ 2  
ท31102  ภาษาไทย 2 
ศ31102  ศิลปะ 2 
ว31202  ฟิสิกส์ 2 
ว30202  ฟิสิกส์ 2 
อ31204  อังกฤษอ่าน-เขียนเชิงสร้างสรรค ์
ญ30208  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 
จ30208  ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 
ต30208  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1, 4 
เฉพาะห้อง  2-3, 5-7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  4 
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 
เฉพาะห้อง  7 

4/1  ห้อง  516 
4/2  ห้อง  511                                                                                             
4/3  ห้อง  512 
4/4  ห้อง  513 
4/5  ห้อง  514 
4/6  ห้อง  515 
4/7  ห้อง  527 
4/8  ห้อง  528 
 

วันพุธที่  
22 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.50 น. 
 
08.30 - 09.20 น. 
09.55 - 10.45 น. 
10.50 - 11.40 น. 
12.30 - 13.20 น.  
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.10 น. 

80 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ค31202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
ค30202  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2  
ส30202  อาเซียนศึกษา 
ง31102  การงานอาชีพ 2 
อ31102  ภาษาอังกฤษ 2 
ว31102  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
ส31104  ประวัติศาสตร์ 2 

เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2-4 
เฉพาะห้อง  5-8 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

วันศุกร์ที่  
24 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.30 น. 
 
08.30 - 09.20 น. 
09.40 - 10.40 น. 
 
09.40 - 10.30 น. 
 
 

60 
60 
50 
60 
60 
50 
50 
50 

ว31242  ชีววิทยา 2 
ว30242  ชีววิทยา 2 
ท30202  การอ่าน - การเขียน 1 
ว31222  เคมี 2 
ว30222  เคมี 2 
ญ30202  ภาษาญี่ปุ่น 2 
จ30202  ภาษาจีน 2 
ต30202  ภาษาเกาหลี 2 

เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  4-7 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 
เฉพาะห้อง  7 

 

หมายเหตุ      ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด 
 
 
 

 
 

 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5     
ภาคเรียนที่   2     ปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ที่ 
20 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 
 

 

08.30 - 09.30 น. 
09.35 - 10.25 น. 
10.30 - 11.30 น. 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.20 น. 
 
14.20 - 15.10 น. 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 

ค32102  คณิตศาสตร์ 4 
ส32102  สังคมศึกษา 4   
อ30214  วัฒนธรรมการใช้ภาษา 4 
อ30204  สนทนาภาษาอังกฤษ 4  
ท32102  ภาษาไทย 4 
ศ32102  ศิลปะ 4 
ว32204  ฟิสิกส์ 4 
ว30204  ฟิสิกส์ 4 
ญ30204  ภาษาญี่ปุ่น 4 
จ30204  ภาษาจีน 4 
ต30204  ภาษาเกาหลี 4 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1, 4  
เฉพาะห้อง  2-3, 5-7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 
เฉพาะห้อง  7 

5/1  ห้อง  517 
5/2  ห้อง  523 
5/3  ห้อง  524 
5/4  ห้อง  525 
5/5  ห้อง  526 
5/6  ห้อง  424 
5/7  ห้อง  425 
5/8  ห้อง  426 

วันพุธที่  
22 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.50 น.  
 
08.30 - 09.20 น. 
09.55 - 10.45 น. 
10.50 - 11.40 น 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.10 น. 

80 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ค32202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 
ค30204  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4  
ส30206  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
ง32102  การงานอาชีพ 4 
อ32102  ภาษาอังกฤษ 4  
ว32102  วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา 4 
ส32104  ประวัติศาสตร์ 4 

เฉพาะห้อง  1  
เฉพาะห้อง  2-4 
เฉพาะห้อง  5-7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

วันศุกร์ที่  
24 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.30 น. 
 
08.30 - 09.20 น. 
09.40 - 10.40 น. 
 
09.40 - 10.30 น. 
 
 

60 
60 
50 
60 
60 
50 
50 
50 

ว32244  ชีววิทยา 4 
ว30244  ชีววิทยา 4 
ท30204  การอ่าน - การเขียน 2 
ว32224  เคมี 4 
ว30224  เคมี 4 
ญ30210  ภาษาญี่ปุ่นฟัง - พูด 2 
จ30210  ภาษาจีนฟัง - พูด 2 
ต30210  ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 2 

เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  4-7 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 
เฉพาะห้อง  7 

 

หมายเหตุ      ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    6     
ภาคเรียนที่   2      ปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลาสอบ 
จำนวน
(นาที) 

วิชาที่สอบ หมายเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ที่ 
20 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 
 

 

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. 
14.20 - 15.20 น. 
 
14.20 - 15.10 น. 
 
 

60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 

ค33102  คณิตศาสตร์ 
ส33102  สังคมศึกษา 6 
อ33202  อังกฤษสู่มหาวิทยาลัย 
อ30216  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 6 
ส30204  ศาสนาสากล 2 
ท33102  ภาษาไทย 
ศ33102  ศิลปะ 
ว33206  ฟิสิกส์ 6 
ว30206  ฟิสิกส์ 6 
ต30206  ภาษาเกาหลี 6 
ญ30206  ภาษาญี่ปุ่น 6 
จ30220  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง  
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3, 4  
เฉพาะห้อง  5, 6 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  4  
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 

6/1  ห้อง  518 
6/2  ห้อง  413 
6/3  ห้อง  414 
6/4  ห้อง  415 
6/5  ห้อง  416 
6/6  ห้อง  417 
6/7  ห้อง  427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่  
22 กุมภาพันธ์ 

2566 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.30 - 09.50 น.  
 
08.30 - 09.20 น. 
 
09.55 - 10.45 น. 
10.50 - 11.40 น 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.10 น. 
 
 
 

80 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ค33202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
ค30206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 
พ30232  เพศศึกษาเบื้องต้น 2 
พ30234  เพศศึกษารอบด้าน 2 
ง33102  การงานอาชีพ 
อ33102  ภาษาอังกฤษ 
ว33102  วิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ 2
พ33102  สุขศึกษาและพลศึกษา 
ว33266  โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 6 
ท30210  ภาษากับวัฒนธรรม 
ญ30224  ภาษาญี่ปุ่นอ่าน - เขียน 6 
จ30222  ภาษาจีนรอบรู้ 2 

เฉพาะห้อง  1  
เฉพาะห้อง  2-4 
เฉพาะห้อง  5-6 
เฉพาะห้อง  7  
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพาะห้อง  1-3 
เฉพาะห้อง 4  
เฉพาะห้อง 5  
เฉพาะห้อง 6 

วันศุกร์ที่  
24 กุมภาพันธ์ 

2566 

08.30 - 09.30 น. 
 
08.30 - 09.20 น. 
09.35 - 10.25 น. 
 
 
 
10.30 - 11.20 น. 
 

60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ว33246  ชีววิทยา 6 
ว30246  ชีววิทยา 6 
ท30208  การอ่าน - การเขียน 3 
ต33216  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 2 
จ30206  ภาษาจีน 6 
ต30218  ภาษาเกาหลีฟัง - พูด 6 
ญ30226  สนทนาภาษาญี่ปุ่น 
ต30216  ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2 
ญ30222  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 
จ30222  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2 

เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3 
เฉพาะห้อง  4-6 
เฉพาะห้อง  1 
เฉพาะห้อง  2, 3, 6  
เฉพาะห้อง 4  
เฉพาะห้อง 5 
เฉพาะห้อง  4 
เฉพาะห้อง  5 
เฉพาะห้อง  6 

 

 หมายเหตุ      ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด 


