คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำค
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563

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

เพื่อให้การดาเนิน การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาหรับนักเรียนชั้น ม.4,5,6 วันที่
25 – 27 มกราคม 2564 และ ม.1,2,3 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 จึงอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1/2546 เรื่องให้ข้าราชการ
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษาลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบกลางภาค
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มี ห น้ ำ ที่ ให้ คาปรึกษา ประชุมคณะกรรมการ สนับสนุน เสนอแนะ แก้ปัญหา
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานกรรมการ
1.2 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
1.3 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.4 นางสุวารี เบคเคอร์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
1.5 นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นายขจร ผลภิญโญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.7 นางมาลี ชนะภู
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.8 นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน มีหน้ำที่ ประสานงานรับ – ส่งข้อสอบ และกระดาษคาตอบระหว่างจุดประสานงาน
การสอบห้ อง 213 และห้ องสอบ โดยมาจัดเตรียมความพร้อมของข้ อสอบที่ห้ อ ง 213 ภาคเช้าเวลา 08.15 น.
และภาคบ่าย เวลา 12.40 น. ตรวจนับข้อสอบและกระดาษคาตอบหลังการสอบพร้อมทั้งเก็บรักษาให้ ปลอดภัย
ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมกำรประสำนงำนกลำง ระดับชั้น ม.4 , 5 , 6 วันที่ 25 – 27 มกรำคม 2564
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

นางสาววันวิสา ชัยจารัส
นายศตวรรษ ยอดเพชร
นางสาวจริยา ประเสริฐนู
นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัย
นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
นายรัชพล จันทร์สว่าง

ครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง

ประสานงานระดับชั้น ม.4
ประสานงานระดับชั้น ม.4
ประสานงานระดับชั้น ม.5
ประสานงานระดับชั้น ม.5
ประสานงานระดับชั้น ม.6
ประสานงานระดับชั้น ม.6
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2.2 คณะกรรมกำรประสำนงำนกลำง ระดับชั้น ม.1,2,3 วันที่ 28 – 29 มกรำคม 2564
2.2.1 นายศักราช ดาวธง
ครู
ประสานงานระดับชั้น ม.1
2.2.2 นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ
ครู
ประสานงานระดับชั้น ม.1
2.2.3 นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
พนักงานราชการ
ประสานงานระดับชั้น ม.2
2.2.4 นางสาวณัฎฐณิชา สีเมืองเพีย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประสานงานระดับชั้น ม.2
2.2.5 นางสาวพัชรินทร์ ขวามา
ครู
ประสานงานระดับชั้น ม.3
2.2.6 นายณรงศักดิ์ ศิริชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประสานงานระดับชั้น ม.3
2.3 คณะกรรมกำรประสำนงำนทั่วไป ประกอบด้วย
2.3.1 นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
2.3.2 นายรัชพล จันทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเวลำและประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่กากับเวลาและประชาสัมพันธ์ในช่วงพักการสอบ
ในวันสอบ
3.1 นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชานาญการพิเศษ
รอบ ม.4,5,6
3.2 นางสาวบังอร อินสาราญ
ครูชานาญการ
รอบ ม.1,2,3
4. คณะกรรมกำรหัวหน้ำ ประจ ำอำคำร มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจาอาคาร ความเรียบร้อยของห้ อ งสอบ
ผู้กากับห้องสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ ประกอบด้วย
4.1 นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 1 ชั้น 1
4.2 นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 1 ชั้น 2
4.3 นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 1 ชั้น 3
4.4 นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 3
4.5 นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 5 ชั้น 1
4.6 ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครูชานาญการพิเศษ
อาคาร 5 ชั้น 2
5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และบริกำร มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจานวน
นักเรียน ติดป้ายห้องสอบ และประสานงานส่งข้อสอบในวันสอบ ประกอบด้วย
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

นายหัฐพงษ์ ชาติไทย
นายวรพล มาลาวรรณ
นายโกมล พงษ์กล้า
นายสุวิทย์ พรหมเมตตา
นายสนิท พยัคฆพล
นายบุญส่ง ลมสูงเนิน
นายหมอน จันภูทัศ
นายประมวล แผลงสูงเนิน
นายคงศักดิ์ อ่อนละม้าย
นายรุ่ง มิตรเชิด

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ (บริการ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3

5.11 นางไพวัลย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.12 นางพวงแก้ว มูลกัณฐ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.13 นางสาวธัญมน มิ่งศิริ
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.14 นางสุธินทร์ ประมงเกตุ
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.15 นางวิลัยรัตน์ นิลขันธ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.16 นางสายัณห์ คัชเขียว
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.17 นางสมคิด จรูญชาติ
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.18 นางจิรัฏฐ์วรา ชาติเพียร
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.19 นางรัตดา โอวาทวงษ์
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.20 นางสาวบัวไลย์ สิมมะรัก
พนักงานบริการ
กรรมการ
5.21 นายอาคม โชคบัณฑิต
ครู
กรรมการและเลขานุการ
5.22 นายครรชิต เจริญชีพ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อยและประสำนงำนทั่วไป มีหน้าที่วางแผนป้องกันและส่งเสริมให้ดาเนินการสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตามดูแลความประพฤติของนักเรียนในด้านพฤติกรรมการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียน รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไป ประกอบด้วย
6.1 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
6.2 นายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
6.3 นางเสาวนีย์ พุ่มพวง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่ ประจาที่ห้องพยาบาลดูแลนักเรียนที่ป่วย กรณีมีนักเรียนที่เจ็บป่วยในระหว่าง
การสอบ วันที่ 25 – 29 มกราคม 2564 ประกอบด้วย
7.1 นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู ครูชานาญการพิเศษ
8. คณะกรรมกำรควบคุมและกำกับห้องสอบ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล อานวยความสะดวก จัดห้องดาเนินการสอบ
ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม นาข้อสอบ กระดาษคาตอบและถุงอุปกรณ์ส อบเย็บข้อสอบส่งคืนที่จุดประสานงานห้ อง 213
หลังการสอบเสร็จสิ้น หากเกิดปัญหาให้รายงานต่อผู้ประสานงานประจาอาคาร รายชื่อดังบัญชีแนบท้าย ประกอบด้วย
8.1 คณะกรรมการควบคุมและกากับห้องสอบ ชั้น ม.4,5,6 วันที่ 25 – 27 มกราคม 2564
8.2 คณะกรรมการควบคุมและกากับห้องสอบ ชั้น ม.1,2,3 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2564
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สถานศึกษาและราชการสืบไป
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
(นายกษิดิศ ปลื้มญาติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว
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แนวปฏิบัติในกำรกำกับห้องสอบ
1.กรรมการคุมสอบท่านใดไปราชการหรือลาให้บันทึกเปลี่ยนรอบกับครูท่านอื่น
2. กรรมการคุมสอบให้มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 15 นาที เพื่อดูความเรียบร้อยของห้องสอบ
3. นักเรียนที่มาสายเกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. ให้นักเรียนอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทาข้อสอบ (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555)
5. เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วให้นับข้อสอบและกระดาษคาตอบให้ครบถ้วน
6. การเย็บปึกกระดาษคาตอบ ปฏิบัติดังนี้
6.1 กรอกข้อมูลใบปะหน้าให้ครบถ้วน
6.2 เขียนแผนผังนั่งสอบ
6.3 ให้นักเรียนลงลายมือชื่อ ในใบรายชื่อผู้เข้าสอบทุกรายวิชา (เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียนที่ขาดสอบ
อย่างชัดเจน)
6.4 เรียงกระดาษคาตอบตามเลขที่นักเรียน
6.5 แทรกกระดาษคาตอบสาหรับนักเรียนที่ขาดสอบ (ใบแทรกอยู่ในถุงอุปกรณ์)
6.6 ใช้ใบปะหลังที่เตรียมไว้ให้
6.7 เมื่อเย็บปึกกระดาษคาตอบแล้ว ให้ตรวจดูความเรียบร้อยอีกครั้ง
6.8 ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบที่จุดประสานงานสอบ
7. ครูผู้คุมสอบให้มารับข้อสอบที่จุดประสานงานสอบในวิชาแรกของภาคเช้าและภาคบ่าย

***ข้อควรระวัง*** ใบปะหน้ำและกระดำษคำตอบ ระวัง!! อย่ำให้สลับวิชำกัน

5
บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งโรงเรียนภูเขียวที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
8.1 คณะกรรมกำรควบคุมและกำกับห้องสอบ ชั้น ม.4,5,6 วันที่ 25 - 27 มกรำคม 2564
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

1

522

ม.4/1

35

2

523

ม.4/2

45

3

524

ม.4/3

45

4

525

ม.4/4

45

5

526

ม.4/5

45

6

527

ม.4/6

45

7

528

ม.4/7

41

8

513

ม.4/8

45

9

514

ม.4/9

44

10

515

ม.4/10

42

11

516

ม.4/11

37

12

517

ม.4/12

44

13

313

ม.5/1

28

14

314

ม.5/2

38

15

315

ม.5/3

38

16

316

ม.5/4

41

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์
นางบัวบาน วัฒนาศีล
นางบุญเรือน ดักลิช
นายธนภัทร โคตรบ้านแข้
นางสุกัญญา หงอกภิลัย
นางเนตรชนก ทัพซ้าย
นายอนุชา ลาธุลี
นายวิโรจน์ โนนหนองไฮ
นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
นางสาวธาราริน บินขุนทด
นายปรีชากร ภาชนะ
นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายอาคม โชคบัณฑิต
นางวาสนา พลมณี
นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ
นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน
นายเลิศฤทธิ์ ผิวขาว
นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์
นางสาวละมัย มังดินดา
นางสาวขนิษฐา ฦาชา
นายจิรกานต์ คาโมง
นายดวงดี โชติสุภาพ
นายถาวร ขึมภูเขียว
นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์
นายเจริญ ราคาแก้ว
Mr. Joey Apilar Tecson
นางสาวสวรรยา คายศ
นายวิชิต ชัยวงษ์
นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล
นางสมสกุล ลังกาฟ้า
นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล
นางสาวสุปราณี โชติมลทิน

หมำยเหตุ

6
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

17

317

ม.5/5

38

18

322

ม.5/6

41

19

323

ม.5/7

38

20

324

ม.5/8

34

21

325

ม.5/9

38

22

326

ม.5/10

38

23

327

ม.5/11

37

24

111

ม.5/12

23

25

112

ม.6/1

34

26

113

ม.6/2

43

27

114

ม.6/3

43

28

117

ม.6/4

42

29

118

ม.6/5

43

30

121

ม.6/6

43

31

122

ม.6/7

40

32

123

ม.6/8

31

33

124

ม.6/9

34

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นางสาวนรินทร วิมุกติบุตร์
นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
นายประสิทธิ์ คิดถี่
นายชาคริต ขจัดพาล
นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์
นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ
นายโชคปฏิพัธน์ ศิริภูมิ
นางสาวปนัดดา ธนูศิลป์
นายวรวุฒิ ชาติศรี
นางดาเรศ จันทรมณี
นางศรัญญา ถาวรหมื่น
นางสาวสุวิมล ทองเทียม
นายราชู เจริญเกียรติ
นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
นางสาวอภิสรา บุญเยือง
นายอิทธิพล กาบิน
ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คานกคุ้ม
นางสาวสุพัตรา ชัยจันทร์
นายดามพ์ แก้วกัลยา
นางกณิกา นาสูงเนิน
นายวรพล มาลาวรรณ
นางอลิตษา ขวัญศิริ
นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
นางสุดารัตน์ สูงภิลัย
นางสาวเอมอร ผามี
นางสาวณัฎฐณิชา สีเมืองเพีย
นางธัญวรัตม์ พรหมเมตตา
นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
นางอรทัย ขวัญศักดิ์
นายณตฤณปภัสร์ วรทรัพย์กางการ
นายกังวาน ชานาญ
นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ
นางปิยะนาฏ อ่อนอุทัย
นางกรชุลี พรหมแก้ว

หมำยเหตุ

7
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

กรรมกำรกำกับห้องสอบ

34

125

ม.6/10

34

นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธารงศักดิ์
นายชัชวาลย์ กาจหาญ

35

126

ม.6/11

34

นายสุธี โคตรศรี

36

127

ม.6/12

34

นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์
Mr. John Paul N. Espejon

นายฐนาทิพย์ ลานขามป้อม

หมำยเหตุ

8
บัญชีรำยชื่อแนบท้ำยคำสั่งโรงเรียนภูเขียวที่ 8/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563
8.1 คณะกรรมกำรควบคุมและกำกับห้องสอบ ชั้น ม.1,2,3 วันที่ 28 - 29 มกรำคม 2564
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

1

522

ม.1/1

29

2

523

ม.1/2

36

3

524

ม.1/3

35

4

525

ม.1/4

45

5

526

ม.1/5

45

6

527

ม.1/6

45

7

528

ม.1/7

45

8

513

ม.1/8

45

9

514

ม.1/9

45

10

515

ม.1/10

45

11

516

ม.1/11

45

12

517

ม.1/12

45

13

313

ม.2/1

30

14

314

ม.2/2

36

15

315

ม.2/3

36

16

316

ม.2/4

44

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นางบุษยา สุทธิโพธิ์
นางภิญทอง สาศรี
นางปิยธิดา สารฤทธิ์
นางสาววีรญา คลังระหัด
นางธนิตา ชมภูวิเศษ
นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข
นางปราณี ปิยะวรากร
นางชุติมา สุราสา
นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์
นายดิลก เมธา มานะศิลป์
นางเกวดี เกิดมงคล
นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
นางเกต ชูสุข
นางสาวสวรรยา คายศ
ว่าที่ ร.ต.กิตติ แววกระโทก
นางกิติรัตน์ หาญปราบ
นายชุมพล แก้วมณี
นายธนภัทร โคตรบ้านแข้
นายวงศกร ศรีศาลาแสง
นายณตฤณปภัสร์ วรทรัพย์กางการ
นายปกาศิต คมคาย
นายเลิศฤทธิ์ ผิวขาว
นายสมเกียรติ กองศรี
นางสาวปภัชญา โคตรเมือง
นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
Mr. Justin Frank Hollebon
นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย
นายอนุรักษ์ โคผดุง
นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
นางจุรีรัตน์ ระจินดา
นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
นางสาวปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์

หมำยเหตุ

9
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

17

317

ม.2/5

45

18

322

ม.2/6

45

19

323

ม.2/7

44

20

324

ม.2/8

45

21

325

ม.2/9

45

22

326

ม.2/10

44

23

327

ม.2/11

45

24

111

ม.2/12

45

25

112

ม.3/1

29

26

113

ม.3/2

36

27

114

ม.3/3

35

28

117

ม.3/4

39

29

118

ม.3/5

37

30

121

ม.3/6

40

31

122

ม.3/7

40

32

123

ม.3/8

38

33

124

ม.3/9

35

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นางขนิษฐา นกแก้ว
นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์
นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
นางสมใจ ผลภิญโญ
นายธงชัย เพชรภักดี
Miss Grace Gabanit Capulong
นางสุชาดา รอดแก้ว
นายสุรสิทธิ์ ขยายดี
นางอาภรณ์ กันทะวัง
นางวรรณภา มัททวีวงศ์
นายฐนาทิพย์ ลานขามป้อม
นางสาวสุพัตรา ชัยจันทร์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง
นายณัฐวุฒิ แก่นธานี
นางสาวมนัสญา รักบุญ
นายดุสิต ทองวรรณ
นางกาญจนา อายะวรรณา
Miss Ma. Nina Rose Tecson Abapo
นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน
นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
นางสาวปานทอง ชาลีเครือ
นางวราภรณ์ พรมทอง
นางสาวรังสินี ฟุ้งสกุล
นางสาวลลิดา สมานหมู่
นางปารัชญ์ เรียกจารัส
นางจิรัฐติกาล อนันตสุข
นางสาวอุษา อุดมทรัพย์
นายอิทธิพล กาบิน
นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
นายเอนก สีหาแสน
นางอัญชุลี ตาลต้น
นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐ
นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา
นางสาวจินตรา สะเดา

หมำยเหตุ

10
ห้องสอบที่

ห้อง

ชั้น

จำนวน

กรรมกำรกำกับห้องสอบ

34

125

ม.3/10

39

นายมงคล ชนะดี
นายสุระชัย พรภูเขียว

35

126

ม.3/11

41

นายคชาทัช สุขพิธาธนิน

36

127

ม.3/12

40

นางคุณากร พลโยธา
นางสาวสุนันทา สุธาจิตร์

37

128

ม.3/13

41

นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต

38

131

ม.3/14

36

นางสาวนุธิดา คร้อโนนแดง
นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์

Mr.Tabotndip Orock Claude

นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน

หมำยเหตุ

11

ตารางสอบระหว่างภาค ม. 1
วัน เดือน ปี
28 มกราคม 2564

29 มกราคม 2564

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

09.00 - 10.30 น.

90

ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.1/1 - ม.1/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.1/1 - ม.1/12

11.40 - 12.10 น.

30

ง21106 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์)

ม.1/1 - ม.1/12

13.00 - 14.00 น.

60

ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.1/1 - ม.1/12

14.05 - 14.45 น.

40

ส21104 ประวัติศาสตร์

ม.1/1 - ม.1/12

14.50 - 15.50 น.

60

อ20216 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน

ม.1/1

14.50 - 15.50 น.

60

ว21209 ดาราศาสตร์และอวกาศ

ม.1/2

09.00 - 10.30 น.

90

ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.1/1 - ม.1/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ21206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1

ม.1/1

10.35 - 11.35 น.

60

อ21204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ม.1/2 - ม.1/12

11.40 - 12.10 น.

30

ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี

ม.1/1,3,5,7,9,11

13.00 - 14.00 น.

60

ว21106 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ม.1/1 - ม.1/12

14.05 - 14.45 น.

40

ส21102 สังคมศึกษาฯ

ม.1/1 - ม.1/12

14.50 - 15.50 น.

60

จ21204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ม.1/1 - ม.1/12

12

ตารางสอบระหว่างภาค ม. 2
วัน เดือน ปี
28 มกราคม 2564

29 มกราคม 2564

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

09.00 - 10.30 น.

90

ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.2/1 - ม.2/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.2/1 - ม.2/12

13.00 - 14.00 น.

60

ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.2/1 - ม.2/12

14.05 - 14.35 น.

30

ส22104 ประวัติศาสตร์

ม.2/1 - ม.2/12

14.40 - 15.40 น.

60

อ22210 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน

ม.2/1

14.40 - 15.40 น.

60

ว20222 ปฏิบัติการเคมี

ม.2/2

09.00 - 10.30 น.

90

ค22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.2/1 - ม.2/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ22208 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ม.2/1

10.35 - 11.35 น.

60

อ22205 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน

ม.2/2 - ม.2/12

13.00 - 14.00 น.

60

ว22106 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ม.2/1 - ม.2/12

14.05 - 14.35 น.

30

ส22102 สังคมศึกษาฯ

ม.2/1 - ม.2/12

14.40 - 15.40 น.

60

จ20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ม.2/1 - ม.2/12

13

ตารางสอบระหว่างภาค ม. 3
วัน เดือน ปี
28 มกราคม 2564

29 มกราคม 2564

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

09.00 - 10.30 น.

90

ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.3/1 - ม.3/14

10.35 - 11.35 น.

60

อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.3/1 - ม.3/14

13.00 - 14.00 น.

60

ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.3/1 - ม.3/14

14.05 - 14.35 น.

30

ส23104 ประวัติศาสตร์

ม.3/1 - ม.3/14

14.40 - 16.10 น.

90

ว20202 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

ม.3/2

09.00 - 10.30 น.

90

ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.3/1 - ม.3/14

10.35 - 11.35 น.

60

อ20218 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

ม.3/1

10.35 - 11.35 น.

60

อ23206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

ม.3/2 - ม.3/14

11.40 - 12.10 น.

30

ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี

ม.3/1,3,5,7,9,11,13

13.00 - 14.00 น.

60

ว23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ม.3/1 - ม.3/14

14.05 - 14.35 น.

30

ส23102 สังคมศึกษาฯ

ม.3/1 - ม.3/14

14.40 - 15.40 น.

60

จ20206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อาร

ม.3/1 - ม.3/14

14

ตารางสอบระหว่างภาค ม. 4
วัน เดือน ปี

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

25 มกราคม 2564 09.00 - 10.30 น.

90

ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.4/1 - ม.4/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ31104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.4/1 - ม.4/12

13.00 - 14.00 น.

60

ว30104 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ม.4/1 - ม.4/7

13.00 - 14.00 น.

60

ว31282 เส้นใยและสีย้อม

ม.4/8 - ม.4/12

14.05 - 14.45 น.

40

ส31104 ประวัติศาสตร์

ม.4/1 - ม.4/12

14.50 - 15.20 น.

30

ว31181 วิทยาการคานวณ

ม.4/2,4,6,8,10,12

14.50 - 15.20 น.

30

ว31182 การออกแบบและเทคโนโลยี

ม.4/1,3,5,7,9,11

26 มกราคม 2564 09.00 - 10.00 น.

60

ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.4/1 - ม.4/12

10.05 - 11.35 น.

90

ว31207 ฟิสิกส์

ม.4/1 - ม.4/7

10.05 - 11.05 น.

60

จ30202 ภาษาจีนเบื้องต้น

ม.4/8 - ม.4/12

13.00 - 14.00 น.

60

ส31102 สังคมศึกษาฯ

ม.4/1 - ม.4/12

14.05 - 15.35 น.

90

ว31224 เคมี

ม.4/1 - ม.4/7

14.05 - 15.05 น.

60

อ30224 ไวยากรณ์เบื้องต้น

ม.4/8 - ม.4/11

27 มกราคม 2564 09.00 - 10.00 น.

60

อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ม.4/1 - ม.4/12

10.05 - 11.35 น.

90

ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.4/1 - ม.4/11

13.00 - 14.00 น.

60

อ30206 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

ม.4/1 - ม.4/12

14.05 - 15.05 น.

60

ว31244 ชีววิทยา

ม.4/1 - ม.4/7

15

ตารางสอบระหว่างภาค ม. 5
วัน เดือน ปี

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

25 มกราคม 2564 09.00 - 10.30 น.

90

ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.5/1 - ม.5/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ32104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.5/1 - ม.5/12

13.00 - 14.00 น.

60

ว30107 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

ม.5/1 - ม.5/7

13.00 - 14.00 น.

60

ว30106 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี)

ม.5/8 - ม.5/12

14.05 - 14.35 น.

30

ส32104 ประวัติศาสตร์

ม.5/1 - ม.5/12

14.40 - 15.10 น.

30

ง32102 การดารงชีพ (งานเกษตร)

ม.5/1 - ม.5/12

26 มกราคม 2564 09.00 - 10.00 น.

60

ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.5/1 - ม.5/12

10.05 - 11.35 น.

90

ว32208 ฟิสิกส์

ม.5/1 - ม.5/7

10.05 - 11.05 น.

60

จ30204 ภาษาจีนเบื้องต้น

ม.5/8 - ม.5/12

13.00 - 13.40 น.

40

ส32102 สังคมศึกษาฯ

ม.5/1 - ม.5/12

13.45 - 15.15 น.

90

ว32224 เคมี

ม.5/1 - ม.5/7

13.45 - 14.15 น.

30

อ32206 ภาษาอังกฤษรอบรู้

ม.5/8 - ม.5/12

27 มกราคม 2564 09.00 - 10.30 น.

90

ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.5/1 - ม.5/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ30202 ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

ม.5/1 - ม.5/12

11.40 - 12.10 น.

30

ว32182 การออกแบบเทคโนโลยี

ม.5/1 - ม.5/12

13.00 - 14.00 น.

60

ว32246 ชีววิทยา

ม.5/1 - ม.5/7

14.05 - 15.05 น.

60

ว30261 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

ม.5/1 - ม.5/7
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ตารางสอบระหว่างภาค ม. 6
วัน เดือน ปี

เวลา

รวม (นาที) รหัสวิชา

รายวิชา

ชั้น

25 มกราคม 2564 09.00 - 10.30 น.

90

ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.6/1 - ม.6/12

10.35 - 11.35 น.

60

อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

ม.6/1 - ม.6/12

13.00 - 14.00 น.

60

ส33102 สังคมศึกษาฯ

ม.6/1 - ม.6/12

14.05 - 15.35 น.

90

ว33210 ฟิสิกส์

ม.6/1 - ม.6/7

26 มกราคม 2564 09.00 - 10.30 น.

90

ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ม.6/1 - ม.6/12

10.35 - 11.35 น.

60

ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน

ม.6/1 - ม.6/12

13.00 - 14.00 น.

60

ว33246 ชีววิทยา

ม.6/1 - ม.6/7

14.05 - 15.05 น.

60

ว30263 ดาราศาสตร์และอวกาศ

ม.6/1 - ม.6/7

