คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๕๙ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
------------------------------------------------ด้วยทำงโรงเรียนได้กำหนดกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปี ที่ ๑, ๒ และ ๓ สอบวัดผลโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียนวันที่ ๑๗ และ ๑๙ กุมภำพั น ธ์ ๒๕๖๓
มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๑, ๒ สอบโดยใช้ ข้ อ สอบมำตรฐำน (ข้ อ สอบกลำง) ๔ วิช ำ วั น ที่ ๒๑ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๓
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔, ๕, ๖ สอบวัดผลวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้กำรสอบวัดผล
ดังกล่ำวดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำร
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

หน้ำที่ ๑. ให้คำปรึกษำและแก้ปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
๒. ให้คำปรึกษำและช่วยแก้ปัญหำ อุปสรรค
๓. กำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
๑. คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทาข้อสอบ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม
รองหัวหน้ำ
ครูผู้สอน
ผู้ชว่ ย

-๒หน้ำที่ ๑. ให้ครูออกข้อสอบในรำยวิชำที่สอน ส่งหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจ แล้วรับกลับไปพิมพ์
๒. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจทำนข้อสอบเรียบร้อยแล้ว รวบรวมข้อสอบนำส่งงำนทะเบียนวัดผล
ภำยในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
๓. หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ หรือครูผู้สอนรับข้อสอบที่โรเนียวแล้วจำกงำนทะเบียนวัดผลไปดำเนินกำร
จัดเป็นชุดและแยกเป็นห้อง แล้วนำส่งกรรมกำรกลำง ภำยในวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ก่อนเวลำ ๑๔.๐๐ น.
๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดห้องสอบ
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
หัวหน้ำ
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
รองหัวหน้ำ
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
ผู้ช่วย
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมป้ำยหน้ำห้องสอบและติดป้ำยหน้ำห้องสอบตำมคำสั่งนี้
๒. ครูที่เป็นกรรมกำรกำกับห้องสอบ ควบคุมดูแลนักเรียนห้องที่ตนได้รับมอบหมำยจัดห้องสอบ
โดยจัดโต๊ะและเก้ำอี้ให้พอดีกับจำนวนนักเรียนที่ติดไว้หน้ำห้องสอบ จัดห้องสอบในชั่วโมงที่ ๘
ของวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมการกลางดาเนินการสอบ
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
ครู
หัวหน้ำ
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
รองหัวหน้ำ
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
รองหัวหน้ำ
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย นำงปำริชำติ ยมวรรณ ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
ผู้ช่วย นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ชำนำญกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
ผู้ช่วย นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
ผู้ช่วย นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี ครู
ผู้ช่วย นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
ผู้ช่วย
หน้ำที่

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๑. รับข้อสอบจำกกลุ่มสำระต่ำงๆ วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ แล้วจัดแยกเป็นระดับชั้นตำมตำรำงสอบ
๒. เตรียม - จ่ำย เอกสำรและวัสดุให้กรรมกำรกำกับห้องสอบในวันแรกของกำรสอบ
๓. นำข้อสอบให้กรรมกำรกำกับห้องสอบก่อนเวลำประมำณ ๕ นำที
๔. ตรวจเช็คกระดำษคำตอบและข้อสอบ จ่ำยกระดำษคำตอบให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ เพื่อนำไปตรวจ
๕. รับคืนวัสดุจำกกรรมกำรกำกับห้องสอบวันสุดท้ำยของกำรสอบ
๖. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ

-๓๔. คณะกรรมการกากับห้องสอบ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๑/๑

๓๖

ม.๑/๒

๔๐

๒๑๖
(G ม.๑)
๕๒๒

ม.๑/๓

๔๐

๕๒๓

ม.๑/๔

๔๐

๕๒๔

ม.๑/๕

๔๐

๕๒๕

ม.๑/๖

๔๐

๕๒๖

ม.๑/๗

๔๐

๕๒๗

ม.๑/๘

๔๐

๕๑๑

ม.๑/๙

๔๑

๕๑๒

ม.๑/๑๐

๔๐

๕๑๓

ม.๑/๑๑

๔๐

๕๑๔

ม.๒/๑

๓๑

ม.๒/๒

๔๒

๒๑๕
(G ม.๒)
๒๒๗

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครูผชู้ ่วย
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒ
ครู
นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
ครู ชำนำญกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครูผู้ชว่ ย
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผชู้ ่วย
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครูผู้ช่วย
นำยสมัคร น้อยสกุล
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
นำยรณกร ไข่นำค
ครู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครูผู้ช่วย
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย

-๔ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๒/๓

๓๙

๕๑๕

ม.๒/๔

๔๒

๕๑๖

ม.๒/๕

๔๐

๔๑๓

ม.๒/๖

๓๙

๔๑๔

ม.๒/๗

๓๘

๔๑๕

ม.๒/๘

๔๐

๔๑๖

ม.๒/๙

๓๙

๔๑๗

ม.๒/๑๐

๓๘

๔๒๔

ม.๓/๑

๓๘

ม.๓/๒

๔๒

๕๑๗
(G ม.๓)
๓๓๓

ม.๓/๓

๔๑

๔๒๕

ม.๓/๔

๔๑

๔๒๖

ม.๓/๕

๔๒

๔๒๗

ม.๓/๖

๔๑

๓๓๕

ม.๓/๗

๔๒

๓๓๖

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสุกัลยำ เสือจำศีลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์ ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครูผู้ชว่ ย
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ชว่ ย
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
นำงจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
นำงสำวอำทิตยำ นำคกลั่น
ครูผู้ช่วย
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวสมใจ ไวยนิตย์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครูผู้ช่วย
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสมพร อมรเวช
ครู

-๕ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๓/๘

๔๐

๓๑๕

ม.๓/๙

๓๘

๓๑๖

ม.๓/๑๐

๓๕

๒๑๔
(G ม.๕)

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำยศิวกร กรึงไกร
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ

ครู
ครู
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผู้ช่วย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๔/๑

๓๑

ม.๔/๒

๔๑

๒๒๒
(G ม.๔)
๕๑๑

ม.๔/๓

๔๐

๕๑๒

ม.๔/๔

๔๔

๕๑๓

ม.๔/๕

๔๕

๕๑๔

ม.๔/๖

๔๕

๕๑๕

ม.๔/๗

๔๓

๕๑๖

ม.๕/๑

๓๕

๒๑๔
(G ม.๕)

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
นำยศิวกร กรึงไกร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นำงสำวมัณฑณำ สถิตวิบูรณ์
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำงสำวภริตำ โอชำรส
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครูผชู้ ่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำร

-๖–
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๕/๒

๓๗

๕๒๒

ม.๕/๓

๓๙

๕๒๓

ม.๕/๔

๓๑

๕๒๔

ม.๕/๕

๓๖

๕๒๕

ม.๕/๖

๔๕

๕๒๖

ม.๕/๗

๔๑

๕๒๗

ม.๖/๑

๒๑

ม.๖/๒

๓๗

๕๑๘
(G ม.๖)
๒๒๗

ม.๖/๓

๓๙

๔๑๓

ม.๖/๔

๓๔

๔๑๔

ม.๖/๕

๔๒

๔๑๕

ม.๖/๖

๓๙

๔๑๖

ม.๖/๗

๓๘

๔๑๗

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
นำงพรรณี เกตุถำวร
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
นำยสำธิต แสงปิยะ
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
นำงกษิรำ ละออ
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ

ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู ชำนำญกำร
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู ชำนำญกำร
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ชว่ ย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูอัตรำจ้ำง
ครู ชำนำญกำร
ครู
ครู
ครูผู้ชว่ ย

-๗วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๑/๑

๓๖

ม.๑/๒

๔๐

๒๑๖
(G ม.๑)
๕๒๒

ม.๑/๓

๔๐

๕๒๓

ม.๑/๔

๔๐

๕๒๔

ม.๑/๕

๔๐

๕๒๕

ม.๑/๖

๔๐

๕๒๖

ม.๑/๗

๔๐

๕๒๗

ม.๑/๘

๔๐

๕๑๑

ม.๑/๙

๔๑

๕๑๒

ม.๑/๑๐

๔๐

๕๑๓

ม.๑/๑๑

๔๐

๕๑๔

ม.๒/๑

๓๑

ม.๒/๒

๔๒

๒๑๕
(G ม.๒)
๒๒๗

ม.๒/๓

๓๙

๕๑๕

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครูผชู้ ่วย
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒ
ครู
นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
ครู ชำนำญกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ช่วย
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผชู้ ่วย
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
ครูชำนำญกำร
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนำญกำร
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครูผู้ช่วย
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครูผู้ช่วย
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผชู้ ่วย
นำยสมัคร น้อยสกุล
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
นำยรณกร ไข่นำค
ครู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ชว่ ย
นำงสุกัลยำ เสือจำศีลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู

-๘ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๒/๔

๔๒

๕๑๖

ม.๒/๕

๔๐

๔๑๓

ม.๒/๖

๓๙

๔๑๔

ม.๒/๗

๓๘

๔๑๕

ม.๒/๘

๔๐

๔๑๖

ม.๒/๙

๓๙

๔๑๗

ม.๒/๑๐

๓๘

๔๒๔

ม.๓/๑

๓๘

ม.๓/๒

๔๒

๕๑๗
(G ม.๓)
๓๓๓

ม.๓/๓

๔๑

๔๒๕

ม.๓/๔

๔๑

๔๒๖

ม.๓/๕

๔๒

๔๒๗

ม.๓/๖

๔๑

๓๓๕

ม.๓/๗

๔๒

๓๓๖

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
ครู
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
นำยศิวกร กรึงไกร
ครู
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
นำงจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
นำงสำวอำทิตยำ นำคกลั่น
ครูผู้ช่วย
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวสมใจ ไวยนิตย์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน ครู
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสมพร อมรเวช
ครู

-๙ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๓/๘

๔๐

๓๑๕

ม.๓/๙

๓๘

๓๑๖

ม.๓/๑๐

๓๕

๒๑๔
(G ม.๕)

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ

ครู
ครู
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผู้ชว่ ย

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๔/๑

๓๑

ม.๔/๒

๔๑

๒๒๒
(G ม.๔)
๕๑๑

ม.๔/๓

๔๐

๕๑๒

ม.๔/๔

๔๔

๕๑๓

ม.๔/๕

๔๕

๕๑๔

ม.๔/๖

๔๕

๕๑๕

ม.๔/๗

๔๓

๕๑๖

ม.๕/๑

๓๕

ม.๕/๒

๓๗

๒๑๔
(G ม.๕)
๕๒๒

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
นำยศิวกร กรึงไกร
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
นำงสำวมัณฑณำ สถิตวิบูรณ์
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
นำงสำวพิชำมณชุ์ กุศล
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์
นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผชู้ ่วย
ครู ชำนำญกำร
ครูผู้ชว่ ย
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำร
ครู

- ๑๐ ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๕/๓

๓๙

๕๒๓

ม.๕/๔

๓๑

๕๒๔

ม.๕/๕

๓๖

๕๒๕

ม.๕/๖

๔๕

๕๒๖

ม.๕/๗

๔๑

๕๒๗

ม.๖/๑

๒๑

ม.๖/๒

๓๗

๕๑๘
(G ม.๖)
๒๒๗

ม.๖/๓

๓๙

๔๑๓

ม.๖/๔

๓๔

๔๑๔

ม.๖/๕

๔๒

๔๑๕

ม.๖/๖

๓๙

๔๑๖

ม.๖/๗

๓๘

๔๑๗

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นำยเทอดศัดดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
นำงพรรณี เกตุถำวร
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
ครู
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ ครู
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผชู้ ่วย
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครูผู้ช่วย
นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูผู้ชว่ ย
นำยรณกร ไข่นำค
ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครูผู้ช่วย
นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ชว่ ย
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
ครูผชู้ ่วย

- ๑๑ –
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๑/๑

๓๖

ม.๑/๒

๔๐

๒๑๖
(G ม.๑)
๕๒๒

ม.๑/๓

๔๐

๕๒๓

ม.๑/๔

๔๐

๕๒๔

ม.๑/๕

๔๐

๕๒๕

ม.๑/๖

๔๐

๕๒๖

ม.๑/๗

๔๐

๕๒๗

ม.๑/๘

๔๐

๕๑๑

ม.๑/๙

๔๑

๕๑๒

ม.๑/๑๐

๔๐

๕๑๓

ม.๑/๑๑

๔๐

๕๑๔

ม.๒/๑

๓๑

ม.๒/๒

๔๒

๒๑๕
(G ม.๒)
๒๒๗

ม.๒/๓

๓๙

๕๑๕

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครูผชู้ ่วย
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครูผู้ชว่ ย
นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
ครู ชำนำญกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
ครู
นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครูผู้ชว่ ย
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
ครูผชู้ ่วย
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผชู้ ่วย
นำงจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร
นำยสมัคร น้อยสกุล
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
นำยรณกร ไข่นำค
ครู
นำยสมพร อมรเวช
ครู
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย
นำงสุกัลยำ เสือจำศีลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู

- ๑๒ ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๒/๔

๔๒

๕๑๖

ม.๒/๕

๔๐

๔๑๓

ม.๒/๖

๓๙

๔๑๔

ม.๒/๗

๓๘

๔๑๕

ม.๒/๘

๔๐

๔๑๖

ม.๒/๙

๓๙

๔๑๗

ม.๒/๑๐

๓๘

๔๒๔

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
นำงนงพงำ อิสสอำด
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวภริตำ โอชำรส

ครู
ครู
ครู ชำนำญกำร
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ชั้น

จำนวน

สอบห้อง

ม.๔/๑

๓๑

ม.๔/๒

๔๑

๒๒๒
(G ม.๔)
๕๑๑

ม.๔/๓

๔๐

๕๑๒

ม.๔/๔

๔๔

๕๑๓

ม.๔/๕

๔๕

๕๑๔

ม.๔/๖

๔๕

๕๑๕

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
นำงสำวอำทิตยำ นำคกลั่น
นำยสมพร อมรเวช
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
นำงจิตร์สมำ สมงำม
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
นำงสำวพิชำมญช์ กุศล
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวสกุลทิพย์ ชุพงษ์

ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู ชำนำญกำร
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู ชำนำญกำร
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู

- ๑๓ ชั้น
ม.๔/๗

จำนวน
๔๓

ม.๕/๑

๓๕

ม.๕/๒

๓๗

ม.๕/๓

๓๙

ม.๕/๔

๓๑

ม.๕/๕

๓๖

ม.๕/๖

๔๕

ม.๕/๗

๔๑

ม.๖/๒

๓๗

ม.๖/๓

๓๙

ม.๖/๔

๓๔

ม.๖/๕

๔๒

ม.๖/๖

๓๙

ม.๖/๗

๓๘

สอบห้อง
กรรมกำรกำกับห้องสอบ
๕๑๖ นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
ครู
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
๒๑๔ นำงจิดำภำ จูหว้ำ
ครู ชำนำญกำร
(G ม.๕) นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนำญกำร
๕๒๒ นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครูผู้ช่วย
๕๒๓ นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
๕๒๔ นำงสุกัลยำ เสือจำศีลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงพรรณี เกตุถำวร
ครู ชำนำญกำร
๕๒๕ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
๕๒๖ นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ ครู
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผชู้ ่วย
๕๒๗ นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผชู้ ่วย
๒๒๗ นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ชว่ ย
๔๑๓ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผชู้ ่วย
๔๑๔ นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครูผชู้ ่วย
๔๑๕ นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
๔๑๖ นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
๔๑๗ นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู

- ๑๔ หน้าที่ ๑. รับเอกสำรและวัสดุที่ใช้ในกำรสอบจำกกรรมกำรกลำงและไปดำเนินกำรสอบตำมห้องที่ได้รับ
มอบหมำย
๒. กำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ป้องกันมิให้นักเรียนทุจริตในกำรสอบ
และให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบ จนหมดเวลำทำข้อสอบของแต่ละวิชำ
๓. นำข้อสอบและกระดำษคำตอบที่นักเรียนสอบเรียบร้อยแล้วไปให้กรรมกำรกลำง
หมายเหตุ กรรมการกากับห้องสอบ ควรเข้าห้องสอบปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาเริ่มสอบ ๑๕ นาที
๕. คณะกรรมการกากับการสอบ (สารอง)
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครูผู้ช่วย
๒. นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย
๓. นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ครู
๔. นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ ครู
๕. นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนำญกำร

๖. นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์ ครู ชำนำญกำร
๗. นำงจิดำภำ จูหว้ำ
ครู ชำนำญกำร
๘. นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๙. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
๒. นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
๓. นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
๔. นำงสำวศิริวรรณ โอริส
๕. นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง

ครูผู้ชว่ ย
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู

๖. นำยรณกร ไข่นำค
ครู
๗. นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
๘. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
๙. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
๒. นำงสำวภริตำ โอชำรส
๓. นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
๔. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
๕. นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู

๖. นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
๗. นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์ ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๘. นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๙. นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

- ๑๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
๒. นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
๓. นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
๔. นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
๕. นำยสมพร อมรเวช

ครูผู้ช่วย
ครูผชู้ ่วย
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครู

๖. นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู
๗. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
๘. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
๙. นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
๒. นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
๓. นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
๔. นำยศิวกร กรึงไกร
๕. นำยฉัตรดำว ฉันทะ

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู

๖. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
๗. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
๘. นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
๙. นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครูชำนำญกำรพิเศษ
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
๒. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
๓. นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
๔. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
๕. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย

๖. นำยรณกร ไข่นำค
ครู
๗. นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
๘. นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
ครู
๙. นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู
๑๐. นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูทุกคน

หน้าที่ ๑. รับมอบหมำยงำนกำกับห้องสอบ หรืองำนอื่นๆ ณ กลุ่มบริหำรวิชำกำร เวลา ๐๘.๑๕ น.
๒. กำกับห้องสอบหรือปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. กรรมการตรวจกระดาษคาตอบ
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกท่ำน
หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทุกท่ำน
รองหัวหน้ำ
ครูผู้สอนทุกท่ำน
ผูช้ ่วย
หน้ำที่ ๑. รับกระดำษคำตอบจำกกรรมกำรกลำงไปแบ่งตรวจ
๒. ตรวจทำนกระดำษคำตอบ
๓. ทุกระดับชั้น ตรวจกระดำษคำตอบ ลงผลกำรเรียน และกรอกข้อมูลผลกำรเรียนในโปรแกรม
ตรวจสอบข้อมูลให้เสร็จภำยในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ครูผู้สอนส่งผลกำรสอบที่หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ประกอบด้วย
- ปพ.๕ แบบบันทึกผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
- วก. ๑๓ รำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผลแต่ละรำยวิชำแยกห้อง จำนวน ๒ ชุด

- ๑๖ - วก. ๑๔ แบบสรุปผลกำรเรียนรำยวิชำ จำนวน ๒ ชุด
หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ตรวจทำนและนำส่งงำนวัดผล วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น.
๗. คณะกรรมการจัดทา GPA, PR
จัดทำตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
หัวหน้ำ
นำยภูวดล สำลี
ครู
รองหัวหน้ำ
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง
ผู้ช่วย
หน้าที่ ดำเนินกำรจัดทำ GPA และ PR ของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ จนกว่ำ
จะแล้วเสร็จ
๘. คณะกรรมการตรวจเอกสารข้อมูลนักเรียน
นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย

หัวหน้ำ
รองหัวหน้ำ
ผู้ชว่ ย
ผู้ช่วย
ผูช้ ่วย

หน้าที่ ๑. ตรวจข้อมูลประวัตินักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ใน ปพ.๑ จำกสำเนำทะเบียนบ้ำน
๒. ตรวจทำนเอกสำรผลกำรเรียนของนักเรียน ชั้น ม.๓
๓. ตรวจเอกสำรอื่นๆ หรือปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
จัดทำวันที่ ๑๘, ๒๐ และ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กลุ่มบริหำรวิชำกำร เวลำ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
โดยมีนำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย และ นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร เป็นผู้ประสำนงำน
๙. คณะกรรมการตรวจสมุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปพ.๕ และจัดทา ปพ.๑
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร ครู
หัวหน้ำ
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
ครู ชำนำญกำร
รองหัวหน้ำ
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
ผู้ช่วย นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ครู
ผู้ช่วย นำยสมพร อมรเวช ครู
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครูผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง
หน้าที่ ๑. ให้จัดทำวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำนจนกว่ำจะแล้วเสร็จ
๒. ตรวจรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผลทุกรำยวิชำ และนำรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินผล

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

- ๑๗ –
ติดประกำศให้นักเรียนทรำบ ในวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับชั้น ม.๑, ม.๒ - บริเวณโถงอำคำร ๕
ระดับชั้น ม.๓, ม.๔ - หน้ำหอประชุมอเนกประสงค์
ระดับชั้น ม.๕, ม.๖ - หน้ำอำคำร ๒
๓. ตรวจสมุดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สมุด ปพ.๕ และแบบรำยงำนผลกำรเรียนให้ตรงกัน
๔. จัดทำใบ ปพ.๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖
๕. ประสำนงำนกำรทำเอกสำร ปพ.๑ ปพ.๒ กับฝ่ำยจัดทำ GPA
๑๐. คณะกรรมการจัดทาเอกสารผลการเรียน
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
หัวหน้ำ
นำยภูวดล สำลี
ครู
รองหัวหน้ำ
นำงสำวสมำพร สมสืบ ครู ชำนำญกำร ผู้ช่วย นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์ ครู
ผู้ช่วย นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี ครู
ผู้ช่วย นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วย นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครูผู้ช่วย
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง ผู้ช่วย นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

หน้าที่ ๑. ให้ดำเนินกำรจัดทำวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำนจนกว่ำจะแล้วเสร็จ
๒. พิมพ์ ปพ.๖ เพื่อมอบครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
๓. พิมพ์ ปพ.๑, ปพ.๒, ปพ.๓ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓, ๖
๔. ตรวจทำนควำมถูกต้องของ ปพ.๑
๕. จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีเยี่ยม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และปีที่ ๖
๖. จัดเอกสำรกำรเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และปีที่ ๖ ใส่ซองเอกสำร
วันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ ตั้งใจ และเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ ตำมระเบียบและแนวปฏิบัติของรำชกำร เพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและทำงรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันจันทร์ที่ 08.30 - 09.20 น.
17 กุมภำพันธ์ 09.25 - 10.15 น.
2563
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.
วันพุธที่
08.30 - 09.30 น.
19 กุมภำพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2563
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.

14.20 – 15.00 น.
15.05 – 15.55 น.

หมำยเหตุ

จำนวน
(นำที)
50
50
50
50
50
40
40
40
60
50
50
50
50
50
50
50
50
40
50

วิชำที่สอบ

หมำยเหตุ

ห้องที่ใช้สอบ

ว 21102 วิทยำศำสตร์
ท 21102 ภำษำไทย
อ 21102 ภำษำอังกฤษ
ส 21104 ประวัติศำสตร์
ง 21102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
พ 21104 พลศึกษำ
ว 21242 คอมพิวเตอร์สร้ำงสรรค์
ว 20242 กำรพัฒนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ค 21102 คณิตศำสตร์
ส 21103 สังคมศึกษำ ฯ
อ 21202 อังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
อ 20202 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2
ศ 21102 ศิลปะ
ต 21202 ภำษำเกำหลีเบื้องต้น 2
จ 20202 ภำษำจีน 2
ญ 20202 ภำษำญี่ปุ่น
ต 20202 ภำษำเกำหลี 2
พ 21103 สุขศึกษำ
ส 20202 อำเซียนศึกษำ

ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 1
เฉพำะห้อง 2 -11
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 1
เฉพำะห้อง 2 - 10
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 1
เฉพำะห้อง 2, 4, 6, 8,
10
เฉพำะห้อง 3, 9, 11
เฉพำะห้อง 5, 7
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 4 - 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 511
1/9 ห้อง 512
1/10 ห้อง 513
1/11 ห้อง 514

ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวน
(นำที)
วันจันทร์ที่ 08.30 - 09.30 น.
60
17 กุมภำพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
50
2563
10.30 - 11.20 น.
50
12.30 - 13.20 น.
50
13.25 - 14.15 น.
50
14.20 - 15.00 น.
40
วันพุธที่
08.30 - 09.20 น.
50
19 กุมภำพันธ์ 09.25 - 10.15 น.
50
2563
10.20 - 11.10 น.
50
50
12.30 – 13.20 น.
50
13.25 - 14.05 น.
40
14.10 - 15.00 น.
50
50
50
วันสอบ

หมำยเหตุ

เวลำสอบ

วิชำที่สอบ

หมำยเหตุ

ห้องที่ใช้สอบ

ค 22102 คณิตศำสตร์
ท 22102 ภำษำไทย
อ 22102 ภำษำอังกฤษ
ส 22102 สังคมศึกษำ ฯ
ศ 22102 ศิลปะ
พ 22104 พลศึกษำ
ว 22102 วิทยำศำสตร์
ส 22104 ประวัติศำสตร์
อ 22202 อังกฤษอ่ำน – เขียน
อ 20204 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 4
ง 22102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
พ 22103 สุขศึกษำ
ต 21204 ภำษำเกำหลีเบื้องต้น 4
ญ 20204 ภำษำญี่ปุ่น 4
จ 20204 ภำษำจีน 4

ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 1
เฉพำะห้อง 2 -10
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง 1
เฉพำะห้อง 3, 5-10
เฉพำะห้อง 2, 4

2/1 ห้อง 215
2/2 ห้อง 22
2/3 ห้อง 515
2/4 ห้อง 516
2/5 ห้อง 413
2/6 ห้อง 414
2/7 ห้อง 415
2/8 ห้อง 416
2/9 ห้อง 417
2/10 ห้อง 424

ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันจันทร์ที่ 08.30 - 09.20 น.
17 กุมภำพันธ์ 09.25 -10.15 น.
2563
10.20 - 11.10 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.
14.20 – 15.00 น.
15.05 – 15.55 น.

วันพุธที่
08.30 - 09.30 น.
19 กุมภำพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2563
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.05 น.
14.10 – 15.00 น.

จำนวน
(นำที)
50
50
50
50
50
40
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50
40
50

วิชำที่สอบ

หมำยเหตุ

ห้องที่ใช้สอบ

ว 23102 วิทยำศำสตร์
ท 23102 ภำษำไทย
อ 23102 ภำษำอังกฤษ
ส 23103 สังคมศึกษำ ฯ
ง 23102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
พ 23104 พลศึกษำ.
ต 23202 ภำษำเกำหลี
จ 20206 ภำษำจีน
ญ 20206 ภำษำญี่ปุ่น
ค 23102 คณิตศำสตร์
ว 23217 เชื้อเพลิงเพื่อกำรคมนำคม
ว 20215 เชื้อเพลิงเพื่อกำรคมนำคม
ส 20201 เศรษฐกิจพอเพียง
อ 23202 อังกฤษรอบรู้
อ 20206 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร 6
ส 23104 ประวัติศำสตร์
พ 23103 สุขศึกษำ
ศ 23102 ศิลปะ

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

3/1 ห้อง 517
3/2 ห้อง 333
3/3 ห้อง 425
3/4 ห้อง 426
3/5 ห้อง 427
3/6 ห้อง 335
3/7 ห้อง 336
3/8 ห้อง 315
3/9 ห้อง 316
3/10 ห้อง 214 (Gม.5)

หมำยเหตุ ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบ
โดยเคร่งครัด

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันอังคำรที่ 08.30 – 09.20 น.
18 กุมภำพันธ์ 09.25 - 10.15 น.
2563
10.20 – 11.40 น.
10.20 – 11.10 น.

12.30 – 13.30 น.
12.35 – 13.25 น.

13.35 – 14.25 น.
14.30 – 15.20 น.
วันพฤหัสบดีที่ 08.30 - 09.30 น.
20 กุมภำพันธ์ 09.35 - 10.25 น.
2563
10.30 - 11.30 น.
10.30 - 11.20 น.
12.30 - 13.20 น.
13.25 - 14.15 น.
14.20 – 15.10 น.

จำนวน
(นำที)
50
50
80
80
50
50
50
60
60
50
50
50
50
50
50
60
50
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50

วิชำที่สอบ

หมำยเหตุ

ท 31102 ภำษำไทย
อ 31102 ภำษำอังกฤษ
ค 31202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
ค 30202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 2
ญ 30210 ภำษำและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
จ 30212 ภำษำและวัฒนธรรมจีน 2
ง 30224 งำนเขียนแบบ 2
ว 31202 ฟิสิกส์ 2
ว 30202 ฟิสิกส์ 2
ต 30208 ภำษำเกำหลีฟัง – พูด 2
ญ 30216 ภำษำญี่ปุ่นฟัง – พูด 2
จ 30210 ภำษำจีนฟัง – พูด 2
ง 30205 อำหำรพื้นเมือง
ส 31104 ประวัติศำสตร์
ง 31102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ค 31102 คณิตศำสตร์
ส 31103 สังคมศึกษำ ฯ
ว 31242 ชีววิทยำ 2
ว 30242 ชีววิทยำ 2
ท 30202 กำรอ่ำน - กำรเขียน 1
ง 30209 กำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ศ 31102 ศิลปะ
พ 31102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ต 31212 พื้นฐำนภำษำเกำหลี 2
จ 30202 ภำษำจีน 2
ต 30202 ภำษำเกำหลี 2
ญ 30202 ภำษำญี่ปุ่น 2

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

ห้องที่ใช้สอบ
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7

ห้อง 222
ห้อง 511
ห้อง 512
ห้อง 513
ห้อง 514
ห้อง 515
ห้อง 516

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันจันทร์ที่ 08.30 – 09.20 น.
24 กุมภำพันธ์ 09.25 – 10.25 น.
2563
09.25 – 10.15 น.
10.30 – 11.20 น.

11.20 – 12.10 น.

จำนวน
(นำที)
50
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

วิชำที่สอบ
ว 31102
ว 31222
ว 30222
ส 30202
ง 30204
อ 31202
อ 30212
พ 30211
พ 30222
ว 31262
อวกำศ 2
ต 30212
ญ 30208
จ 30208
ง 30211

วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 2
เคมี 2
เคมี 2
อำเซียนศึกษำ
มวยสำกล
อังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
อังกฤษฟัง – พูด 2
กิจกรรมเข้ำจังหวะ 2
ซอฟท์บอล
โลก ดำรำศำสตร์ และ

หมำยเหตุ

ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
ภำษำเกำหลีอ่ำน – เขียน 2 เฉพำะห้อง
ภำษำญี่ปุ่นอ่ำน – เขียน 2 เฉพำะห้อง
ภำษำจีนเบื้องต้น 2
เฉพำะห้อง
กำรปลูกผักทั่วไป

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

หมำยเหตุ ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบ
โดยเคร่งครัด

ห้องที่ใช้สอบ
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7

ห้อง 214
ห้อง 511
ห้อง 512
ห้อง 513
ห้อง 514
ห้อง 515
ห้อง 516

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

จำนวน
(นำที)
วันอังคำรที่ 08.30 – 09.20 น.
50
18 กุมภำพันธ์ 09.25 – 10.15 น.
50
2563
10.20 – 11.20 น.
60
60
10.20 – 11.10 น
50
50
50
50
12.30 – 13.20 น.
50
13.25 – 14.15 น. 50
14.20 – 15.40 น. 80
80
14.20 – 15.10 น. 50
50
50
วันพฤหัสบดีที่ 08.30 - 09.30 น.
60
20 กุมภำพันธ์ 09.35 –10.25 น.
50
2563
10.30 –11.30 น.
60
60
10.30 –11.20 น.
50
50
12.30 –13.20 น.
50
13.25 –14.15 น.
50
14.20 - 15.10 น.
50
50
50
50
50

วิชำที่สอบ
ท 32102 ภำษำไทย
ส 32104 ประวัติศำสตร์
ว 32204 ฟิสิกส์ 4
ว 30204 ฟิสิกส์ 4
ต 30210 ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี 2
ญ 30212 ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2
จ 30214 ภำษำจีนอ่ำน – เขียน 2
ง 30201 ขนมอบ
ว 32102 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2
ง 32102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ค 32202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
ค 30204 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 4
ญ 30218 ญี่ปุ่นรอบรู้
จ 30218 หลักภำษำจีน
พ 30205 มวยสำกล 2
ค 32102 คณิตศำสตร์
ส 32103 สังคมศึกษำ ฯ
ว 32224 เคมี 4
ว 30224 เคมี 4
ท 30204 กำรอ่ำน - กำรเขียน 2
ง 30243 โครงงำนอำชีพ 2
อ 32102 ภำษำอังกฤษ
พ 32102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ต 32214 ภำษำเกำหลี ใน
ชีวิตประจำวัน 2
จ 30204 ภำษำจีน 4
ต 30204 ภำษำเกำหลี 4
ญ 30204 ภำษำญี่ปุ่น 4
ง 30226 ช่ำงซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ

หมำยเหตุ
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง

1
2, 3
4
5
6
7

1
2, 3, 4
5
6
7

1
2, 3
4, 5, 6
7

1
2, 3, 6
4
5
7

ห้องที่ใช้สอบ
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

ห้อง 214
ห้อง 522
ห้อง 523
ห้อง 524
ห้อง 525
ห้อง 526
ห้อง 527

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

จำนวน
(นำที)
วันจันทร์ที่ 08.30 – 09.30 น.
60
24 กุมภำพันธ์
60
2563
08.30 – 09.20 น.
50
50
09.35 - 10.25 น.
50
50
50
50
50
10.30 – 11.20 น.
50
11.25 – 12.15 น.
50

หมำยเหตุ

เวลำสอบ

วิชำที่สอบ
ว 32244 ชีววิทยำ 4
ว 30244 ชีววิทยำ 4
ง 30245 ระเบียนกำรเงิน 2
พ 30235 เซปักตะกร้อ
อ 32202 ภำษำและวัฒนธรรม
อ 30214 อังกฤษฟัง - พูด 4
ญ 30214 ญี่ปุ่นท่องเที่ยว 2
จ 30216 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 2
พ 30223 ซอฟท์บอล 2
ศ 32102 ศิลปะ
ว 32264 โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ
ต 30214 ภำษำเกำหลีฟัง – พูด

หมำยเหตุ
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
ทุกห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง

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

ห้องที่ใช้สอบ
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7

ห้อง 214
ห้อง 522
ห้อง 523
ห้อง 524
ห้อง 525
ห้อง 526
ห้อง 527

1, 2, 3
4

ผู้เข้ำสอบจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันอังคำรที่
18 กุมภำพันธ์
2563

08.30 – 09.20 น.
09.35 – 10.25 น.
10.30 – 11.50 น.
10.30 – 11.50 น.
10.30 – 11.20 น.
12.30 – 13.20 น.
13.25 – 14.15 น.
13.25 – 14.25 น.
13.25 – 14.15 น.
14.20 – 15.10 น.

วันพฤหัสบดีที่
20 กุมภำพันธ์
2563

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.

จำนวน
(นำที)
50
50
80
80
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50

วิชำที่สอบ

หมำยเหตุ

ท 33102 ภำษำไทย
ส 33103 สังคมศึกษำ ฯ
ค 33202 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม
ค 30206 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 6
ส 30204 ศำสนำสำกล
ง 30222 กำรจัดสวนแก้วสวนถำด
อ 33102 ภำษำอังกฤษ
ต 33216 ภำษำเกำหลี
ว 30206 ฟิสิกส์ 6
ส 30261 เหตุกำรณ์โลกปัจจุบัน
พ 30219 แบดมินตัน
จ 30206 ภำษำจีน 6
ต 30206 ภำษำเกำหลี 6
ญ 30206 ภำษำญี่ปุ่น 6
ง 30206 กำรผลิตเครื่องดื่ม
ค 33102 คณิตศำสตร์
อ 33202 อังกฤษสู่มหำวิทยำลัย
อ 30216 ภำษำอังกฤษฟัง – พูด 6
ญ 30226 สนทนำภำษำญี่ปุ่น
จ 30222 ภำษำจีนรอบรู้
พ 30224 ซอฟท์บอล 3
ศ 33102 ศิลปะ
ง 33102 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
พ 33102 สุขศึกษำและพลศึกษำ
ว 30226 เคมี 6
ท 30208 กำรอ่ำน – กำรเขียน 3
พ 30206 มวยสำกล 3

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

ห้องที่ใช้สอบ
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7

ห้อง 518
ห้อง 227
ห้อง 413
ห้อง 414
ห้อง 415
ห้อง 416
ห้อง 417

ยเห

ย
ย

ยเห

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบางปะอิน “ ราชานุเคราะห์ ๑ ” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันสอบ

เวลำสอบ

วันจันทร์ที่
24 กุมภำพันธ์
2563

08.30 – 09.20 น.
09.25 – 10.25 น.
09.25 – 10.15 น.

10.20 – 11.10 น.

11.15 – 12.05 น.

หมำยเหตุ

จำนวน
(นำที)
50
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50

วิชำที่สอบ
ว 33102 วิทยำศำสตร์
ว 30246 ชีววิทยำ 6
ท 30210 ภำษำกับวัฒนธรรม
ญ 30222 ญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร 2
จ 30220 ภำษำจีนในชีวิตประจำวัน
ง 30231 ช่ำงซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ต 30218 ภำษำเกำหลีเพื่อท่องเที่ยว
พ 30232 เพศศึกษำเบื้องต้น 2
พ 30234 เพศศึกษำรอบด้ำน 2
ญ 30224 ภำษำญี่ปุ่นอ่ำน – เขียน 6
จ 30218 ภำษำจีนเพื่อท่องเที่ยว

หมำยเหตุ
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง
เฉพำะห้อง

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

ห้องที่ใช้สอบ
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
6/7

ผู้เข้ำสอบต้องปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติตนของผู้เข้ำสอบโดยเคร่งครัด

ห้อง 518
ห้อง 227
ห้อง 413
ห้อง 414
ห้อง 415
ห้อง 416
ห้อง 417

ตารางสอบข้อสอบมาตรฐาน (ข้อสอบกลาง)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
วันสอบ
๒๑ กุมภาพันธ์ 2563

วันสอบ
๒๑ กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสอบข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาสอบ
รายวิชา
08.30 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์
10.05 – 11.35 น.
ภาษาไทย
12.30 – 14.30 น.
วิทยาศาสตร์
14.35 – 16.05 น.
ภาษาอังกฤษ

เวลาที่ใช้สอบ
90 นาที
90 นาที
120 นาที
90 นาที

ตารางสอบข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เวลาสอบ
รายวิชา
08.30 – 10.00 น.
คณิตศาสตร์
10.05 – 11.35 น.
ภาษาไทย
12.30 – 14.30 น.
วิทยาศาสตร์
14.35 – 16.05 น.
ภาษาอังกฤษ

เวลาที่ใช้สอบ
90 นาที
90 นาที
120 นาที
90 นาที

