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   ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

ท่ี  ๙๘/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนท่ี ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

             ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนท่ี ๒ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๓  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ – ๖ ดังนี้ 
 

                      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑, ๒, ๓  ก ำหนดสอบวันท่ี  ๒๙  และ  ๓๑ มีนำคม  ๒๕๖๔  
                      ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔, ๕, ๖  ก ำหนดสอบวันท่ี  ๓๐ มีนำคม, ๑ และ ๒ เมษำยน  ๒๕๖๔ 

 

                      อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ 
 ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปล้ืม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   

     หน้ำท่ี   ๑. ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ อุปสรรค ให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
            ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

๑. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ 
          หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม                 หัวหน้ำ 
          รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม            รองหัวหน้ำ 
            ครูผู้สอน                                     ผู้ช่วย  
                                     

  หน้ำท่ี  ๑. ให้ครู ออกข้อสอบในรำยวิชำท่ีสอน  ส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจ แล้วรับกลับไปพิมพ์        
           ๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจทำนข้อสอบเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อสอบน ำส่งงำนทะเบียนวัดผล                      
               ภำยในวันท่ี  ๒๔  มีนำคม  ๒๕๖๔ 
           ๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ หรือครูผู้สอนรับข้อสอบท่ีโรเนียวแล้ว จำกงำนทะเบียนวัดผลไปด ำเนินกำรจัดเป็นชุด  
               และแยกเป็นห้อง แล้วน ำส่งกรรมกำรกลำง ภำยในวันท่ี  ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔   ก่อนเวลำ ๑๔.๐๐ น. 

๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ 

                                  นำยประสพชัย  แน่ประโคน    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ        หัวหน้ำ 
                                      นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี         ครู                             รองหัวหน้ำ 
                       กรรมกำรก ำกับห้องสอบ                                        ผู้ช่วย 
                                ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว                                                      ผู้ช่วย 

 

  หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมป้ำยหน้ำห้องสอบและติดป้ำยหน้ำห้องสอบตำมค ำส่ังนี้ 
  ๒. ครูท่ีเป็นกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องท่ีตนได้รับมอบหมำยจัดห้องสอบ 
      โดยจัดโต๊ะและเก้ำอี้ให้พอดีกับจ ำนวนนักเรียนท่ีติดไว้หน้ำห้องสอบ  จัดห้องสอบในช่ัวโมงท่ี ๘   
      ของวันท่ี  ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ 

๓. คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ                                   
      นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร            ครู                             หัวหน้ำ 
                         นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย                  ครู                             รองหัวหน้ำ 
                         นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี                ครู                             รองหัวหน้ำ 

  นำยอัศวิน  ศรีบัว       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ        ครู   
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี          ครู 
นำยภูวดล  ส ำลี                   ครู 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์       ครู 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี       ครูอัตรำจ้ำง 
นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง     ครูอัตรำจ้ำง 
 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นำงปำริชำติ ยมวรรณ          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย         ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์    ครู 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง              ครู 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส                 ครูผู้ช่วย 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์        ครูอัตรำจ้ำง 
นำยธรรมนญู  ระวังใน                  ครูอัตรำจ้ำง 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
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หน้ำท่ี     ๑. รับข้อสอบจำกกลุ่มสำระต่ำงๆ วันท่ี  ๒๖  มีนำคม  ๒๕๖๔  แล้วจัดแยกเป็นระดับช้ันตำมตำรำงสอบ   
   ๒. เตรียม - จ่ำย เอกสำรและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบในวันแรกของกำรสอบ 
   ๓. น ำข้อสอบให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบก่อนเวลำประมำณ  ๕  นำที 
            ๔. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบและข้อสอบ จ่ำยกระดำษค ำตอบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ เพื่อน ำไปตรวจ                
   ๕. รับคืนวัสดุจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบวันสุดท้ำยของกำรสอบ 

  ๖. ควบคุมเวลำท่ีใช้ในกำรสอบ    

๔.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
    วันที่   ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๔ 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ ๒๑๖ 
(G ม.๑) 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ์       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง             ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๒ ๔๐ ๕๒๒ นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงชญำภำ  ค ำแหงฤทธิ์           ครู ช ำนำญกำร  

ม.๑/๓ ๔๐ ๕๒๓ นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์                ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์           ครู  

ม.๑/๔ ๔๐ ๕๒๔ นำงพรรณี  เกตุถำวร               ครู ช ำนำญกำร  
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน              ครู 

ม.๑/๕ ๔๐ ๕๒๕ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ          ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์         ครู 

ม.๑/๖ ๔๐ ๕๒๖ นำยวีรวัฒน์  ลงผิว                  ครูผู้ช่วย  
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ        ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๗ ๔๐ ๕๒๗ นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์          ครู 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย       ครูผู้ช่วย                                                 

ม.๑/๘ ๔๐ ๕๒๘ นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                   ครู ช ำนำญกำร 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ                ครู 

ม.๑/๙ ๔๑ ๕๑๑ นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี             ครู 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๑๐ ๔๐ ๕๑๒ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด      ครู 
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข                ครูผู้ช่วย 
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ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑๑ ๔๐ ๕๑๓ นำยปล้ืม  ปรีชำ                     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์               ครู 

ม.๒/๑ ๓๖ ๒๑๕ 
(G ม.๒) 

นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี          ครู ช ำนำญกำร 
นำยรณกร  ไข่นำค                  ครู  

ม.๒/๒ ๓๙ ๕๑๔ นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย          ครู  
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์            ครู ช ำนำญกำร 

ม.๒/๓ ๔๐ ๕๑๕ นำงนงพงำ อิสสอำด                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์           ครู  

ม.๒/๔ ๔๐ ๔๑๓ นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ    ครู 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ      ครู 

ม.๒/๕ ๓๙ ๔๑๕ นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย           ครู                                                      

ม.๒/๖ ๔๐ ๔๑๖ นำยวันเฉลิม  อุลิต                  ครู 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง        ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๗ ๓๙ ๔๑๗ นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์        ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๘ ๔๐ ๔๒๔ นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล         ครู ช ำนำญกำร    
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร         ครู 

ม.๒/๙ ๓๘ ๔๒๕ นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม         ครู 
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่        ครู 

ม.๒/๑๐ ๔๐ ๔๒๖ นำยศิวกร  กรึงไกร                  ครู  
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร              ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๒/๑๑ ๓๖ ๕๑๘ นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล            ครู 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์         ครู 

ม.๓/๑ ๓๒    ๒๑๔ 
 (G ม.๓) 

นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก           ครู  
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์           ครูผู้ช่วย  

ม.๓/๒ ๔๒ ๔๒๗ นำงจิตร์สมำ สมงำม                ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง        ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๓ ๓๘ ๓๑๕ นำงสำวพรทิพย์ อุดร                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล    ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๔ ๔๑ ๓๑๖ นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน        ครู 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร           ครูผู้ช่วย 
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ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๓/๕ ๓๘ ๓๓๒ นำงสำวสุรีย์ ทนคง                  ครู ช ำนำญกำร   
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล          ครู 

ม.๓/๖ ๓๘ ๓๓๕ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ      ครู 

ม.๓/๗ ๓๕ ๕๑๖ นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์      ครู ช ำนำญกำร   
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์            ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๓/๘ ๓๙ ๓๓๖ นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                 ครูผู้ช่วย  
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข           ครูอัตรำจ้ำง  

ม.๓/๙ ๓๙ ๒๒๗ นำยประสพชัย  แน่ประโคน       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน        ครู 

ม.๓/๑๐ ๓๖ ๕๑๗ นำงสำวศิริวรรณ โอริส              ครู 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ            ครู 

 
   วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 (G ม.๔) 

นำยเสกสรรค์  สุขมำ                ครู 
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข                ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๒ ๔๕ ๕๒๒ นำยศิวกร กรึงไกร                   ครู 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล            ครู 

ม.๔/๓ ๔๕ ๕๒๓ นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบรูณ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                  ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๒๔ นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล              ครู 
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์          ครู 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๒๕ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย          ครู 

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๒๖ นำงสำวยุวดี สุภำเรือง               ครูผู้ช่วย 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร               ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๔/๗ ๔๕ ๕๒๗ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                 ครู 
นำงสำวศิริวรรณ  โอรส             ครู  

ม.๕/๑ ๓๑ ๕๑๖ 
 (G ม.๕) 

นำงจิดำภำ จูหว้ำ                    ครู ช ำนำญกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน        ครู  



-๖- 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๕/๒ ๓๕ ๕๑๑ นำงสำวนัฎฐำภรณ์   ใหญ่ยอด          ครู  
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ            ครู 

  ม.๕/๓ ๓๙ ๕๑๒ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์      ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                ครู  

ม.๕/๔ ๔๒ ๕๑๓ นำงพรรณี เกตุถำวร                      ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์            ครู  

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๑๔ 
 

นำงจิตร์สมำ  สมงำม                     ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                    ครู 

ม.๕/๖ ๔๔ ๕๑๕ นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง            ครู  
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๗ ๔๓ ๕๒๘ นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย         ครูผู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ 
(G ม.๖) 

นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                     ครูผู้ช่วย 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์              ครู 

ม.๖/๒ ๓๖ ๔๑๓ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ์             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยวันเฉลิม  อุลิต                        ครู  

ม.๖/๓ ๓๘ ๔๑๕ นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                  ครู  
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน             ครู 

ม.๖/๔ ๓๑ ๔๑๖ นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงนงพงำ  อิสสอำด                    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๖/๕ ๓๖ ๔๑๗ นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก               ครู   
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก                ครู 

ม.๖/๖ ๔๒ ๔๒๔ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง             ครูผู้ช่วย 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล         ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๗ ๔๑ ๔๒๕ นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ             ครู 
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ                  ครูผู้ช่วย 

  

    

 

 

 

 

 



-๗- 
 

 วันที ่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๑/๑ ๓๖ ๒๑๖ 
(G ม.๑) 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง              ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๒ ๔๐ ๕๒๒ นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น      ครูผู้ช่วย  

ม.๑/๓ ๔๐ ๕๒๓ นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์                 ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก            ครู 

ม.๑/๔ ๔๐ ๕๒๔ นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์             ครู  
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน               ครู 

ม.๑/๕ ๔๐ ๕๒๕ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ            ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์           ครู 

ม.๑/๖ ๔๐ ๕๒๖ นำยวีรวัฒน์  ลงผิว                   ครูผู้ช่วย  
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ         ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๗ ๔๐ ๕๒๗ นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์            คร ู
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย        ครูผู้ช่วย                                                 

ม.๑/๘ ๔๐ ๕๒๘ นำยเสกสรรค์  สุขมำ                 ครู 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์        ครู 

ม.๑/๙ ๔๑ ๕๑๑ นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี              ครู 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                 ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๑๐ ๔๐ ๕๑๒ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด       ครู 
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข                 ครูผู้ช่วย 

ม.๑/๑๑ ๔๐ ๕๑๓ นำยปล้ืม  ปรีชำ                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                ครู 

ม.๒/๑ ๓๖ ๒๑๕ 
(G ม.๒) 

นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี           ครู ช ำนำญกำร 
นำยรณกร  ไข่นำค                   ครู  

ม.๒/๒ ๓๙ ๕๑๔ นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย          ครู  
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์             ครู ช ำนำญกำร 

ม.๒/๓ ๔๐ ๕๑๕ นำงนงพงำ อิสสอำด                 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์            ครู  

ม.๒/๔ 
 

๔๐ ๔๑๓ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                 ครู 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ       ครู 



-๘- 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๒/๕ ๓๙ ๔๑๕ นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย             ครู                                                      

ม.๒/๖ ๔๐ ๔๑๖ นำยวันเฉลิม  อุลิต                   ครู       
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง          ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๗ ๓๙ ๔๑๗ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง        ครูผู้ช่วย 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์          ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๘ ๔๐ ๔๒๔ นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล          ครู ช ำนำญกำร    
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร          ครู 

ม.๒/๙ ๓๘ ๔๒๕ นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม          ครู 
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย     ครูผู้ช่วย 

ม.๒/๑๐ ๔๐ ๔๒๖ นำยศิวกร  กรึงไกร                   ครู 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร               ครูอัตรำจ้ำง  

ม.๒/๑๑ ๓๖ ๕๑๘ นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล             ครู 
นำงสำวพิชำมญช์ุ  กุศล             ครู 

ม.๓/๑ ๓๒    ๒๑๔ 
 (G ม.๓) 

นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก            ครู  
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์            ครูผู้ช่วย  

ม.๓/๒ ๔๒ ๔๒๗ นำงจิตร์สมำ สมงำม                 ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง         ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๓ ๓๘ ๓๑๕ นำงสำวพรทิพย์ อุดร                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล    ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๔ ๔๑ ๓๑๖ นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน         ครู 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร            ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๕ ๓๘ ๓๓๒ นำงสำวสุรีย์ ทนคง                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล           ครู 

ม.๓/๖ ๓๘ ๓๓๕ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ       ครู 

ม.๓/๗ ๓๕ ๕๑๖ นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์       ครู ช ำนำญกำร   
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ             ครูผู้ช่วย 

ม.๓/๘ ๓๙ ๓๓๖ นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                  ครูผู้ช่วย  
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข            ครูอัตรำจ้ำง  

ม.๓/๙ ๓๙ ๒๒๗ นำยประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน         ครู 



-๙- 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

 ม.๓/๑๐ ๓๖ ๕๑๗ นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ             ครู  
นำงสำวศิริวรรณ โอริส               ครู 

   
  วันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๔ 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 (G ม.๔) 

นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี          ครู ช ำนำญกำร 
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข                ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๒ ๔๕ ๕๒๒ นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล              ครู 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล           ครู 

ม.๔/๓ ๔๕ ๕๒๓ นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบรูณ์         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ              ครู 

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๒๔ นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์              ครู  
นำงสำวพิชำมญช์ุ กุศล               ครู 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๒๕ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย        ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๒๖ นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง              ครูผู้ช่วย 
นำยวีรวัฒน์  ลงผิว                   ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๗ ๔๕ ๕๒๗ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                 ครู 
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์           ครู  

ม.๕/๑ ๓๑ ๕๑๖ 
 (G ม.๕) 

นำงจิดำภำ จูหว้ำ                     ครู ช ำนำญกำร 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร             ครผูู้ช่วย  

ม.๕/๒ ๓๕ ๕๑๑ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ            ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ        ครู 

ม.๕/๓ ๓๙ ๕๑๒ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์            ครู  

ม.๕/๔ ๔๒ ๕๑๓ นำงพรรณี เกตุถำวร                 ครู ช ำนำญกำร 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์          ครูผู้ช่วย  

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๑๔ 
 

นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย            ครู 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม                ครู ช ำนำญกำร  

ม.๕/๖ ๔๔ ๕๑๕ นำยรณกร  ไข่นำค                  ครู  
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง       ครู 



-๑๐- 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๕/๗ ๔๓ ๕๒๘ นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย     ครูผู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข            ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ 
(G ม.๖) 

นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                 ครูผู้ช่วย 
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์          ครู 

ม.๖/๒ ๓๖ ๔๑๓ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวฒุิรักษ์         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง         ครูผู้ช่วย  

ม.๖/๓ ๓๘ ๔๑๕ นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์                 ครู ช ำนำญกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน         ครู 

ม.๖/๔ ๓๑ ๔๑๖ นำงนงพงำ  อิสสอำด                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยปล้ืม  ปรีชำ                      ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๖/๕ ๓๖ ๔๑๗ นำงสำวพรทิพย์  อุดร                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก            ครู 

ม.๖/๖ ๔๒ ๔๒๔ นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                ครู 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล     ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๗ ๔๑ ๔๒๕ นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ        ครู 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร          ครู 

   
  วันที่  ๒  เมษายน ๒๕๖๔ 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๔/๑ ๓๔ ๕๑๘ 
 (G ม.๔) 

นำยเสกสรรค์  สุขมำ                   ครู  
นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี             ครู ช ำนำญกำร 

ม.๔/๒ ๔๕ ๕๒๒ นำยศิวกร  กรึงไกร                     ครู 
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล               ครู 

ม.๔/๓ ๔๕ ๕๒๓ นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล           ครู ช ำนำญกำร 
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                    ครูผู้ช่วย 

ม.๔/๔ ๔๔ ๕๒๔ นำงสำวพิชำมญช์ุ  กุศล               ครู  
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์             คร ู 

ม.๔/๕ ๔๕ ๕๒๕ นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย             ครู  
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย          ครูผู้ช่วย 

 



-๑๑- 
 

ช้ัน จ ำนวน สอบห้อง กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ม.๔/๖ ๔๕ ๕๒๖ นำยวีรวัฒน์  ลงผิว                   ครูผู้ช่วย 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร               ครูอัตรำจ้ำง 

ม.๔/๗ ๔๕ ๕๒๗ นำยฉัตรดำว  ฉันทะ                 ครู  
นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์          ครู  

ม.๕/๑ ๓๑ ๕๑๖ 
 (G ม.๕) 

นำงจิดำภำ จูหว้ำ                     ครู ช ำนำญกำร 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร             ครผูู้ช่วย  

ม.๕/๒ ๓๕ ๕๑๑ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ            คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด       ครู 

  ม.๕/๓ ๓๙ ๕๑๒ นำงสุดำพร  ยิ้มสิน                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์            ครู  

ม.๕/๔ ๔๒ ๕๑๓ นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์        ครู  
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์           ครูผู้ช่วย  

ม.๕/๕ ๔๒ ๕๑๔ 
 

นำยรณกร  ไข่นำค                   ครู 
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                ครู  

ม.๕/๖ ๔๔ ๕๑๕ นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง       ครู  
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์            ครูผู้ช่วย 

ม.๕/๗ ๔๓ ๕๒๘ นำงสำวศิริวรรณ  โอริส             ครู  
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย    ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๑ ๓๓ ๕๑๗ 
(G ม.๖) 

นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ             ครู 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม          ครู 

ม.๖/๒ ๓๖ ๔๑๓ นำยวันเฉลิม  อุลิต                   ครู 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง         ครูผู้ช่วย  

ม.๖/๓ ๓๘ ๔๑๕ นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน        ครู  
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี              ครู 

ม.๖/๔ ๓๑ ๔๑๖ นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ม.๖/๕ ๓๖ ๔๑๗ นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก           ครู  
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก           ครู 

ม.๖/๖ ๔๒ ๔๒๔ นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                ครู 
นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง         ครูผู้ช่วย 

ม.๖/๗ ๔๑ ๔๒๕ นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร         ครู 
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ            ครูผู้ช่วย  

 



-๑๒- 
 

  หน้ำท่ี     ๑. รับเอกสำรและวัสดุท่ีใช้ในกำรสอบจำกกรรมกำรกลำงและไปด ำเนินกำรสอบตำมห้องท่ีได้รับมอบหมำย 
               ๒. ก ำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในกำรสอบ และให้นักเรียน 
                   นั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลำท ำข้อสอบของแต่ละวิชำ  
               ๓. น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบท่ีนักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมกำรกลำง 

  หมำยเหตุ  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ควรเข้ำห้องสอบปฏิบัติหน้ำท่ีก่อนเวลำเริ่มสอบ ๑๕ นำที 

๕. กรรมการก ากับการสอบ (ส ารอง)  
วั วันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  

๑. นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ            ครู  
๒. นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี       ครู 
๓. นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์           ครู 
๔. นำงสำวสมำพร  สมสืบ             ครู ช ำนำญกำร 
๕. นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๖. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 

     วันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑. นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   ๗. นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู  

๒. นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง ครูผู้ช่วย   ๘. นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู  

๓. นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร ครูผู้ช่วย   ๙. นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ ครู  

๔. นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย  ๑๐.นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครู  

๕. นำยวีรวัฒน์  ลงผิว ครูผู้ช่วย  ๑๑.นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  

๖. นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล ครู  ๑๒.นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 
 

    วันที่  ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ 
๑. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์  ครู 

๒. นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง 

๓. นำงจิดำภำ  จูหว้ำ 

 ครู  

 ครู ช ำนำญกำร 

๔. นำงพรรณี  เกตุถำวร  ครู ช ำนำญกำร 

๕. นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๖. นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๗. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 

     
 
 



-๑๓- 
 

    วันที ่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๔        
๑. นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร ครูอัตรำจ้ำง   ๗. นำยวันเฉลิม  อุลิต ครู  

๒. นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครูผู้ช่วย   ๘. นำงสำวศิริวรรณ  โอริส ครู  

๓. นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย   ๙. นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย ครู  

๔. นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย  ๑๐.นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร 

๕. นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู   ๑๑.นำงสุดำพร  ยิ้มสิน ครู ช ำนำญกำร 

๖. นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์ ครู   ๑๒.นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 

    วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๖๔ 
๑. นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง   ๗. นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู  

๒. นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   ๘. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ  ครู  

๓. นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข ครูผู้ช่วย   ๙. นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครู  

๔. นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง ครูผู้ช่วย  ๑๐.นำงณัษฐพร  อีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร  

๕. นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครู   ๑๑.นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

๖. นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล ครู   ๑๒.นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ทุกคน 
          

        หน้ำท่ี   ๑. รับมอบหมำยงำนก ำกับห้องสอบ หรืองำนอื่น ๆ ท่ีกลุ่มบริหำรวิชำกำร  เวลำ ๐๘.๑๕ น. 
     ๒. ก ำกับห้องสอบหรือปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 
                                     หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกท่ำน                    หัวหน้ำ 
                                       รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกท่ำน               รองหัวหน้ำ 
                                       ครูผู้สอนทุกท่ำน                                 ผู้ช่วย 

 

    หน้ำท่ี   ๑. รับกระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรกลำงไปแบ่งตรวจ 
              ๒. ตรวจทำนกระดำษค ำตอบ และลงคะแนน ให้แล้วเสร็จ   
     ๓. ทุกระดับช้ัน ตรวจกระดำษค ำตอบ ลงผลกำรเรียน และกรอกข้อมูลผลกำรเรียนในโปรแกรม ตรวจสอบ  
                  ข้อมูลและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี  ๑๗  เมษำยน ๒๕๖๔ 

วันท่ี  ๑๙ เมษำยน  ๒๕๖๔       ครูผู้สอนส่งผลกำรวัดผลและประเมินผล ท่ีหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  ประกอบด้วย  
                                              -  ปพ.๕   แบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                                     -  วก. ๑๓  รำยช่ือผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผลแต่ละรำยวิชำแยกห้อง   
                                                    จ ำนวน ๒ ชุด 

                                              -  วก. ๑๔  แบบสรุปผลกำรเรียนรำยวิชำ   จ ำนวน  ๒  ชุด 
 หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจทำนและน ำผลกำรวัดผลและประเมินผล ส่งงำนวัดผล วันท่ี  ๒๐ เมษำยน  ๒๕๖๔      
 เวลำ ๐๙.๐๐ น.       



-๑๔- 
 

                             ๗. คณะกรรมการตรวจเอกสารข้อมูลนักเรียน 
                  นำงสำวสุรีย์  ทนคง                      ครู ช ำนำญกำร                    หัวหน้ำ 
                  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ             ครู ช ำนำญกำรพิเศษ              รองหัวหน้ำ  
         นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                ครู ช ำนำญกำร                    ผู้ช่วย  
                  นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น          ครูผู้ช่วย                            ผู้ช่วย 
                  นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ             ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วย 
                  นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง             ครูผู้ช่วย                     ผู้ช่วย 

 

หน้ำท่ี   ๑. ตรวจข้อมูลประวัตินักเรียน  ช้ัน ม.๓ และ ม.๖  ใน ปพ.๑  จำกส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 ๒. ตรวจทำนเอกสำรผลกำรเรียนของนักเรียน  ช้ัน ม.๓ 
 ๓. ตรวจเอกสำรอื่น ๆ หรือปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 จัดท ำวันท่ี ๓๐ มีนำคม, ๑ และ ๒ เมษำยน  ๒๕๖๔    ณ  ห้องวิชำกำร เวลำ  ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป   
โดยมีนำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย และ นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร   เป็นผู้ประสำนงำน 

          ๘. กรรมการประมวลผลการเรียนของนักเรียน  
                           นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย           ครู                                 หัวหน้ำ 
                  นำยภูวดล  ส ำลี                   ครู                                 รองหัวหน้ำ 
     นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร     ครู             ผู้ช่วย     นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง     ครู           ผู้ช่วย      
     นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ        ครู              ผู้ช่วย       นำงสำวอำทิตญำ นำคกล่ัน       ครู                    ผู้ช่วย 
     นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์              ครูผู้ช่วย       ผู้ช่วย     นำงสำวภริตำ  โอชำรส       ครูผู้ช่วย         ผู้ช่วย 
          นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง   ครูอัตรำจ้ำง       ผู้ช่วย     นำยธรรมนูญ  ระวงัใน        ครูอัตรำจ้ำง       ผู้ช่วย                             

หน้ำท่ี   ๑. ด ำเนินกำรจัดท ำ  GPA และ  PR  ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี ๓, ๖  จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 
          ๒. พิมพ์เอกสำรรำยงำนผลกำรเรียนของนักเรียนทุกรำยวิชำ (ปพ.๖)   
          ๓. ประกำศผลสอบทุกระดับช้ัน ด้วยระบบ SGS (ออนไลน์)    วันท่ี ๒๕ – ๒๗ เมษำยน  ๒๕๖๔      
          ๔. พิมพ์  ปพ.๑, ปพ.๒,  ปพ.๓   ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓, ๖ 
          ๕. จัดท ำเกียรติบัตรนักเรียนท่ีมีผลกำรเรียนดีเย่ียม ทุกระดับช้ัน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

๘.  กรรมการจัดแยกผลการเรียน 
                           นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร          ครู                      หวัหน้ำ 
                           นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย         ครู ช ำนำญกำร       รองหัวหน้ำ   
    นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี             ครู             ผู้ช่วย    นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี           ครู             ผู้ช่วย 

นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล       ครูผู้ช่วย     
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง           ครูผู้ช่วย 
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง         ครูผู้ช่วย  
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น    ครูผู้ช่วย               
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ        ครูผู้ช่วย 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์   ครูอัตรำจ้ำง 

ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย  
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 

นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล          ครู 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ          ครู 
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์      ครูผู้ช่วย 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี       ครูอัตรำจ้ำง 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร           ครูอัตรำจ้ำง 

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
ผู้ช่วย 
 

 

หน้ำท่ี    ๑. ตรวจและจัดแยกคะแนนของรำยวิชำต่ำง ๆ และผลคะแนนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยห้อง  
                ระหว่ำงวันท่ี ๒๐ – ๒๒  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
           ๒. ตรวจรำยช่ือผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผลทุกรำยวิชำ และน ำรำยช่ือผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผล 

       ติดประกำศรำยช่ือผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลให้นักเรียนทรำบ ในวันท่ี  ๒๕ เมษำยน  ๒๕๖๔ 
       ดังนี้     ระดับช้ัน ม.๑, ม.๒    -  บริเวณโถงอำคำร ๕      

                         ระดับช้ัน ม.๓, ม.๔    -  หน้ำหอประชุมอเนกประสงค์   
                         ระดับช้ัน ม.๕, ม.๖    -  หน้ำอำคำร ๒    
           ๓. น ำเอกสำรข้อมูลสรุปผลกำรเรียน ผลกำรเรียนรำยห้อง สมุด ปพ.๕ ต/ป  เสนอกลุ่มบริหำรเพื่อลงนำม 
           ๔. จัดเอกสำรกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖  ใส่ซองเอกสำรพร้อมแจก  

           ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ  และเต็มก ำลัง 
ควำมสำมำรถ  ตำมระเบียบและแนวปฏิบัติของรำชกำร  เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

 

                   ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒๒  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

                                                                                        
                                                                      (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 
 

 

 

 



-๑๖- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   1 
ภาคเรียนท่ี   2     ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ท่ี  
29 มีนำคม 

2564 

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. 
15.05 – 15.45 น. 
  

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

ค21102  คณิตศำสตร์ 
ส21103  สังคมศึกษำ 2 
อ21202  อังกฤษในชีวิตประจ ำวัน  2 
อ20202  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 

ศ21102  ศิลปะ 
ต21202  ภำษำเกำหลีเบ้ืองต้น 2 
จ20202  ภำษำจีน  
ญ20202 ภำษำญี่ปุ่น 
ต20202  ภำษำเกำหลี  
พ21103  สุขศึกษำ 
ว21242  คอมพิวเตอร์สร้ำงสรรค์ 2 
ว20242  กำรพัฒนำส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

1/1  ห้อง  216 
1/2  ห้อง  522 
1/3  ห้อง  523 
1/4  ห้อง  524 
1/5  ห้อง  525 
1/6  ห้อง  526 
1/7  ห้อง  527 
1/8  ห้อง  528 
1/9  ห้อง  511 
1/10 ห้อง 512 
1/11 ห้อง 513 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี  
31 มีนำคม 

2564 
 
 
 

 

08.30 - 09.20 น.  
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.10 น. 
11.15 - 11.45 น. 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.00 น. 
15.05 - 15.45 น. 

50 
50 
50 

   30 
40 
50 
50 
40 

ว21103  วิทยำศำสตร์ 2 
ท21102  ภำษำไทย 
อ21102  ภำษำอังกฤษ 
ส20281  อำเซียนศึกษำ 
พ21104  พลศึกษำ 
ส21104  ประวัติศำสตร์ 2 
ง21102  กำรงำนอำชีพ 
ท20202 ห้องสมุด 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  2-11 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  2-11 

 
   หมำยเหตุ      ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด   
         

 
 
 
 

 



-๑๗- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   2 
ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา  2563       

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ท่ี  
29 มีนำคม 

2564 

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 - 15.00 น. 
 
 

50 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
50 

ว22103  วิทยำศำสตร์ 4 
ส22104  ประวัติศำสตร์   
อ22202  อังกฤษอ่ำน - เขียน 
อ20204  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 4  
ง22102  กำรงำนอำชีพ 
พ22103  สุขศึกษำ 
ต21204  ภำษำเกำหลีเบ้ืองต้น 4 
จ20204  ภำษำจีน 4 
ญ20204  ภำษำญี่ปุ่น 4 
ต20204  ภำษำเกำหลี 

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

2/1  ห้อง 215 
2/2  ห้อง 514 
2/3  ห้อง 515 
2/4  ห้อง 413 
2/5  ห้อง 415 
2/6  ห้อง 416 
2/7  ห้อง 417 
2/8  ห้อง 424 
2/9  ห้อง 425 
2/10 ห้อง 426 
2/11 ห้อง 518 วันพุธท่ี  

31 มีนำคม 
2564 

 
 

 

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  คณิตศำสตร์ 
ท22102  ภำษำไทย 
อ22102  ภำษำอังกฤษ 
ส22103  สังคมศึกษำฯ 
ศ22102  ศิลปะ 
พ22104  พลศึกษำ 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

 
    หมำยเหตุ     ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด   
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3 
ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันจันทร์ท่ี  
29 มีนำคม 

2564 

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 

ค23102  คณิตศำสตร์ 
ว23217  เช้ือเพลิงเพื่อกำรคมนำคม 

ส20201  เศรษฐกิจพอเพียง   
ว20215  เช้ือเพลิงเพื่อกำรคมนำคม 
อ23202  อังกฤษรอบรู้ 
อ20206  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร 6 

ส23104  ประวัติศำสตร์ 
พ23103  สุขศึกษำ 
ศ23102  ศิลปะ 
ต21206  ภำษำเกำหลีเบ้ืองต้น 6 
จ20206  ภำษำจีน 6 
ญ20206  ภำษำญี่ปุ่น 6 

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

3/1  ห้อง  214 
3/2  ห้อง  427 
3/3  ห้อง  315 
3/4  ห้อง  316 
3/5  ห้อง  332 
3/6  ห้อง  335 
3/7  ห้อง  516 
3/8  ห้อง  336 
3/9  ห้อง  227 
3/10  ห้อง  517 

วันพุธท่ี  
31 มีนำคม 

2564 
 
 

 

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. 

50 
50 
50 
50 
50 
40 

ว23103  วิทยำศำสตร์ 
ท23102  ภำษำไทย 
อ23102  ภำษำอังกฤษ 
ส23103  สังคมศึกษำฯ 
ง23102   กำรงำนอำชีพ 
พ23104  พลศึกษำ 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 

 
          หมำยเหตุ    ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด   
 

 
 
 
 
 
   
 

 



-๑๙- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4    
ภาคเรียนท่ี   2     ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคำรท่ี 
30 มีนำคม 

2564 
 
 
 

 

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 
50 
60 
60 
50 

ค31102  คณิตศำสตร์ 
ส31103  สังคมศึกษำ 2 
ต31212  พื้นฐำนภำษำเกำหลี 2 
จ30202  ภำษำจีน 2  
ต30202  ภำษำเกำหลี 2 
ญ30202  ภำษำญี่ปุ่น 2 
ศ31102  ศิลปะ 
พ31102  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ว31242  ชีววิทยำ 2 
ว30242  ชีววิทยำ 2 
ท30202  กำรอ่ำน - กำรเขียน 1 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 6, 7 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3 

เฉพำะห้อง  4, 5, 6 

4/1  ห้อง 518 
4/2  ห้อง 522                                                                                               
4/3  ห้อง 523 
4/4  ห้อง 524 
4/5  ห้อง 525 
4/6  ห้อง 526 
4/7  ห้อง 527 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  
1 เมษำยน 

2564 

08.30 - 09.20 น. 
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.20 น. 
 
10.20 - 11.10 น. 
 
 
12.30 - 13.20 น.  
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.10 น. 

   50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ท31102  ภำษำไทย 
อ31102  ภำษำอังกฤษ 
ว31202  ฟิสิกส์ 2 
ว30202  ฟิสิกส์ 2 
ต30208  ภำษำเกำหลีฟัง - พูด 2 
ญ30216  ภำษำญี่ปุ่นฟัง - พูด 2 
จ30210  ภำษำจีนฟัง - พูด 2 
ส31104  ประวัติศำสตร์ 2 
ง31102  กำรงำนอำชีพ 
ว31102  วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 2 

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

 

 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   4 
ภาคเรียนท่ี   2   ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันศุกร์ท่ี  
2 เมษำยน 

2564 

08.30 - 09.30 น. 
 
08.30 - 09.20 น. 
09.35 - 10.25 น. 
 
 
10.30 - 11.50 น. 
 
10.30 - 11.20 น. 
 
11.25 - 12.15 น. 
 
11.55 - 12.45 น. 
 

60 
60 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ว31222  เคมี 2 
ว30222  เคมี 2 
ส30202  อำเซียนศึกษำ 
อ31202  อังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2 
อ30212  อังกฤษฟัง - พูด  2 
พ30211  กิจกรรมเข้ำจังหวะ 2 
ค31202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2 
ค30202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2  
ญ30210  ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 
จ30212  ภำษำและวัฒนธรรมจีน 2 

ญ30208  ภำษำญี่ปุ่นอ่ำน - เขียน 2 
จ30208  ภำษำจีนเบ้ืองต้น 2 
ว31262  โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 2 
ต30212  ภำษำเกำหลีอ่ำน - เขียน 2 

เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4, 5, 6 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 4 
เฉพำะห้อง  5, 6 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 4 
เฉพำะห้อง  5  
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  1, 2, 3 
เฉพำะห้อง  4 

4/1  ห้อง 518 
4/2  ห้อง 522                                                                                               
4/3  ห้อง 523 
4/4  ห้อง 524 
4/5  ห้อง 525 
4/6  ห้อง 526 
4/7  ห้อง 527 
 

 
หมำยเหตุ      ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด   

                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



-๒๑- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5     
ภาคเรียนท่ี   2     ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคำรท่ี 
30 มีนำคม 

2564 
 
 
 

 

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

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

ค32102  คณิตศำสตร์ 
ส32103  สังคมศึกษำฯ   
ว32224  เคมี 4 
ว30224  เคมี 4 
ท30204  กำรอ่ำน - กำรเขียน 2 
ง30226  ช่ำงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 1 
อ32102  ภำษำอังกฤษ 
พ32102  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ต32214  ภำษำเกำหลีในชีวิตประจ ำวัน 2 

จ30204  ภำษำจีน 4 
ต30204  ภำษำเกำหลี 4 
ญ30204  ภำษำญี่ปุ่น 4 
ง30243  โครงงำนอำชีพ 2  

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4, 5, 6 
เฉพำะห้อง  7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 6 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  7 

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

วันพฤหัสบดีท่ี  
1 เมษำยน 

2564 

08.30 - 09.20 น.  
09.25 - 10.15 น. 
10.20 - 11.20 น. 
 
10.20 - 11.10 น 
 
 
 
12.30 - 13.20 น. 
13.25 - 14.15 น. 
14.20 - 15.40 น. 
 
14.20 - 15.10 น. 

50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
80 
80 
50 
50 
50 

ท32102  ภำษำไทย 
ส32104  ประวัติศำสตร์  
ว32204  ฟิสิกส์ 4 
ว30204  ฟิสิกส์ 4 
ต30210  ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี 2 

ญ30212  ญี่ปุ่นในชีวิตประจ ำวัน 2 
จ30214  ภำษำจีนอ่ำน - เขียน 2  
ง30201  ขนมอบ 
ว32102  วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 
ศ32102  ศิลปะ 
ค32202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 
ค30204  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4 
ญ30218  ภำษำญี่ปุ่นรอบรู้  
จ30218  หลักภำษำจีน 2 
พ30202  มวยสำกล 2 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3, 4 
เฉพำะห้อง  5  
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  7 

 



-๒๒- 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   5        
ภาคเรียนท่ี   2       ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันศุกร์ท่ี  
2 เมษำยน 

2564 

08.30 – 09.30 น. 
 
08.30 – 09.20 น. 
 
09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.20 น. 
 
 
 
 
11.25 – 12.15 น. 

60 
60 
50 
50 

   50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ว32244  ชีววิทยำ 4 
ว30244  ชีววิทยำ 4 
ง30245  ระเบียนกำรเงิน 2 
พ30243  เปตอง 2 
ง32102  กำรงำนอำชีพ 
อ32202  ภำษำกับวัฒนธรรม 
อ30214  อังกฤษฟัง - พูด 4 
ญ30214  ภำษำญี่ปุ่นท่องเท่ียว 2 
จ30216  ภำษำจีนเพื่อกำรส่ือสำร 2 
พ30238  แฮนด์บอล 
ว32264  โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 4 
ต30214  ภำษำเกำหลีฟัง - พูด 4 

เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4, 5, 6 
เฉพำะห้อง  7 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  7 
เฉพำะห้อง  1, 2, 3 
เฉพำะห้อง  4 

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

 
หมำยเหตุ      ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร   ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๓- 
 

 ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    6     
ภาคเรียนท่ี   2      ปีการศึกษา  2563 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันอังคำรท่ี 
30 มีนำคม 

2564 
 
 
 

 

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 
50 
50 
60 
60 
50 
50 

ค33102  คณิตศำสตร์ 
อ33202  อังกฤษสู่มหำวิทยำลัย 
อ30216  ภำษำอังกฤษฟัง - พูด 6 
ญ30226  สนทนำภำษำญี่ปุ่น 2 
จ30224  ภำษำจีนรอบรู้ 2 
พ30221  แบดมินตัน 3 
ศ33102  ศิลปะ 
ง33102  กำรงำนอำชีพ 
พ33102  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ว33226  เคมี 6 
ว30226  เคมี 6      
ท30207  กำรอ่ำน - กำรเขียน 3 
พ30203  มวยสำกล 3 

ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3, 4  
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  7 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3  
เฉพำะห้อง  4, 5, 6 
เฉพำะห้อง  7 

6/1  ห้อง 517 
6/2  ห้อง 413 
6/3  ห้อง 415 
6/4  ห้อง 416 
6/5  ห้อง 417 
6/6  ห้อง 424 
6/7  ห้อง 425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  
1 เมษำยน 

2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 – 09.20 น. 
09.35 – 10.25 น. 
10.30 – 11.50 น. 
 
10.30 – 11.20 น. 
 
12.30 – 13.20 น. 
13.25 – 14.25 น. 
 
13.25 – 14.15 น. 
 
14.30 – 15.20 น. 
 
 
 
 

50 
50 
80 
80 
50 
50 
50 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

ท33102  ภำษำไทย 
ส33102  สังคมศึกษำฯ 
ค33202  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 
ค30206  คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6 
ส30204  ศำสนำสำกล 2 
ง30222  กำรจัดสวนแก้วสวนถำด 
อ33102  ภำษำอังกฤษ 
ว33206  ฟิสิกส์ 6 
ว30206  ฟิสิกส์ 6 
ส30261  เหตุกำรณ์โลกปัจจุบัน 
พ30215  ฟุตซอล 3 
ต33216  ภำษำเกำหลีเพื่อกำรส่ือสำร 2 
จ30206  ภำษำจีน 6 
ต30206  ภำษำเกำหลี 6 
ญ30206  ภำษำญี่ปุ่น 6 
ง30206  กำรผลิตเครื่องด่ืม 

ทุกห้อง 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3, 4  
เฉพำะห้อง 5, 6  
เฉพำะห้อง 7 
ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1  
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4, 5, 6 
เฉพำะห้อง  7 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3, 6 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  7 



-๒๔- 
 

                         ตารางสอบวัดผลปลายภาค   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี    6 
ภาคเรียนท่ี   2      ปีการศึกษา  2561 

โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันสอบ เวลำสอบ 
จ ำนวน
(นำที) 

วิชำท่ีสอบ หมำยเหตุ ห้องท่ีใช้สอบ 

วันศุกร์ท่ี  
2 เมษำยน 

2564 

08.30 – 09.20 น. 
09.25 – 10.25 น. 
 
09.25 – 10.15 น. 
 
 
 
10.30 – 11.20 น. 
 
 
 
11.25 – 12.15 น. 
 

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

ว33102  วิทยำศำสตร์ โลก และอวกำศ 2 

ว33246  ชีววิทยำ 6 
ว30246  ชีววิทยำ 6 
ท30210  ภำษำกับวัฒนธรรม 
ญ30222  ญี่ปุ่นเพื่อกำรส่ือสำร 2 
จ30222  ภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน 2 
ง30228  ช่ำงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ 3  
ว33266  โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ 6 

ต30216  ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรท่องเท่ียว 2 

พ30232  เพศศึกษำเบื้องต้น 2 
พ30234  เพศศึกษำรอบด้ำน  
ต30218  ภำษำเกำหลีฟัง - พูด 6 
ญ30224  ภำษำญี่ปุ่นอ่ำน - เขียน 6 
จ30220  ภำษำจีนเพื่อกำรท่องเท่ียว 2 

ทุกห้อง 
เฉพำะห้อง  1 
เฉพำะห้อง  2, 3 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 
เฉพำะห้อง  7 
เฉพำะห้อง  1, 2, 3 
เฉพำะห้อง  4   
เฉพำะห้อง  5, 6 
เฉพำะห้อง  7 
เฉพำะห้อง  4 
เฉพำะห้อง  5 
เฉพำะห้อง  6 

6/1  ห้อง 517 
6/2  ห้อง 413 
6/3  ห้อง 415 
6/4  ห้อง 416 
6/5  ห้อง 417 
6/6  ห้อง 424 
6/7  ห้อง 425 

 
หมำยเหตุ      ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำ  ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด 
 
วิชำท่ีสอบนอกตำรำง   -ว33216  คอมพิวเตอร์เพื่องำนน ำเสนอ   

-ว30291  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ 
  -ว30293  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรออกแบบ 2 

 


