
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
ที่   67 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ และหน้ำที่รับผิดชอบในกำรสอบปลำยภำคเรียนที่  1/2565 
 

ด้วยโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคมได้ก ำหนดกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 กันยำยน 2565 นั้น จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติ 
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และ กฎกระทรวงแห่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่ 27 (1)         
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมกำร           
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
   1.1 กรรมการอ านวยการ 

   1. นำยเรวัฒน์   พรหมสะโร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวอมรรัตน์  สกุลด่ำน ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฯ รองประธำนกรรมกำร 
   3. นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมดี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป      กรรมกำร 
   4. นำงสำววลิำวัลย์  ช่วยบญุ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงบประมำณ กรรมกำร 
   5. นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

        5. นำงเนตรนำรี  สุจริตจันทร์     หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        6. นำงนุสรำ  เฉยแสง  หัวหน้ำงำนวัดและประเมินผล ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที ่   
1. ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้บังเกิดควำมเรียบร้อย 
2. ควบคุมดูแลกำรสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร 

   1.2 กรรมการกลาง 
   1. นำงเนตรนำรี  สุจริตจันทร์            ประธำนกรรมกำร  
   2. นำยกฤษดำ  แจ้งจิต   กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร 1ชั้น 1 
   3. นำยต้นชัย  กลั่นแสง   กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร 1ชั้น 2 
   4. นำงสำวธนัญญำ  จันทร์สังข์  กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำรชั่วครำว 
   5. นำยถำวร  เพชรหญีต   กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำรชั่วครำว 
   6. นำยมนัสชัย  สีสด   กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำรฝึกงำนและอำคำร 5 
   7. นำยลัทพล  ปลื้มน้อย   กรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร 3 

       มีหน้าที ่ 
1. รับต้นฉบับแบบทดสอบที่ได้รับกำรตรวจจำกกรรมกำรตรวจต้นฉบับแบบทดสอบแล้ว ในวันที่           

13 กันยำยน 2565 
2. น ำต้นฉบับแบบทดสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในวันที่ 14 กันยำยน 2565 
3. น ำต้นฉบับแบบทดสอบทีผ่่ำนกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแล้ว น ำส่งให้คณะกรรมกำร

จัดท ำส ำเนำ  
4. รับแบบทดสอบที่จัดเย็บแล้วจำกครูประจ ำวิชำ ภำยในวันที่ 19 กันยำยน 2565 
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5. จัดแบบทดสอบตำมตำรำงสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรก ำกับกำรสอบ 
6. น ำแบบทดสอบมอบแก่คณะกรรมกำรคุมสอบตำมตำรำงสอบแต่ละรำยวิชำให้เรียบร้อย 
7. เก็บรวบรวมแบบทดสอบที่ด ำเนินกำรสอบเสร็จสิ้นแล้ว 
8. ให้บริกำรในกำรเบิกแบบทดสอบไปตรวจให้คะแนนของแต่ละวิชำ 
9. ดูแลควำมเรียบร้อยตำมอำคำรที่ใช้สอบและคุมสอบแทนกรรมกำรก ำกับห้องสอบในกรณีมี                 

เหตุจ ำเป็น 

1.3 คณะกรรมการจัดท าส าเนา 
   1. นำยมนัสชัย  สีสด              ประธำนกรรมกำร  
   2. นำยวรำยุทธ  พันอัม    กรรมกำร 
   3. นำยถำวร  เพชรหญีต    กรรมกำร 
   4. นำยอรรถพร  แก้วบวร    กรรมกำร 
   5. นำงลัทธพล  ปลื้มน้อย    กรรมกำร 
   6. นำงสำวปภำวิไล  ชลอวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่รับต้นฉบับแบบทดสอบ และด ำเนินกำรท ำส ำเนำในวันที่ 18 - 19 กันยำยน 2565 พร้อมทั้ง 
เก็บรักษำแบบทดสอบไว้จนกว่ำครูประจ ำวิชำจะรับไปจัดเย็บ  
 

1.4 กรรมการตรวจต้นฉบับแบบทดสอบ 
1. นำงเนตรนำรี  สุจริตจันทร์   ประธำนกรรมกำร  
2. นำงวิไล  ส ำรำญดี    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงจรรยำ  ทองดี    กรรมกำร 
4. นำงสำววัชรำภรณ์  ศรีหงษ์   กรรมกำร    
5. นำยพิษณุ  โหสิ     กรรมกำร 
6. นำยมนัสชัย  สีสด               กรรมกำร 
7. นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ   กรรมกำร 
8. นำงสำวปภำวิไล  ชลอวงษ ์   กรรมกำร 
9. นำงสำวพิมพ์ลดำ  วงษ์เพ็ญ   กรรมกำร 
10. นำงนุสรำ  เฉยแสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        มีหน้าที ่  
1. รับต้นฉบับแบบทดสอบจำกครูประจ ำวิชำ 
2. ตรวจควำมถูกต้องของแบบทดสอบ ตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้ ในวันที่ 12 - 13 กันยำยน 2565 

ณ ห้องวิชำกำร 

1.5 กรรมการออกข้อสอบ  
1. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   ประธำนกรรมกำร 
2. รองหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   รองประธำนกรรมกำร 
3. ครูประจ ำวิชำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ  กรรมกำร 
4. เลขำนุกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   กรรมกำร และเลขำนุกำร 
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มีหน้าที ่  
1. ออกแบบทดสอบตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด และผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งตรวจสอบ 

ควำมถูกต้องของแบบทดสอบให้เรียบร้อยแล้วจัดพิมพ์ต้นฉบับ 
2. ครปูระจ ำวิชำส่งต้นฉบับแบบทดสอบให้กรรมกำรตรวจต้นฉบับแบบทดสอบ ภำยในวันที่ 12

กันยำยน 2565 
3. ครูประจ ำวิชำส่งต้นฉบับแบบทดสอบที่ได้รับกำรตรวจแล้วพร้อมแก้ไขปรับปรุงตำมที่

คณะกรรมกำรตรวจแบบทดสอบแจ้งแล้วให้กรรมกำรกลำงทีฝ่่ำยบริหำรงำนวิชำกำรเพ่ือเสนอให้ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนอนุมัติใช้แบบทดสอบ พร้อมแนบรำยละเอียดในกำรจัดท ำส ำเนำแบบทดสอบให้ชัดเจน 

4. ครูผู้สอนรับแบบทดสอบที่ท ำส ำเนำแล้วที่ฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือน ำไปจัดเย็บให้เรียบร้อย พร้อม 
ทั้งนับให้ครบตำมจ ำนวนผู้เข้ำสอบ แล้วส่งคืนที่กรรมกำรกลำง ณ ห้องวิชำกำร วันที่ 19 กันยำยน 2565 

5. น ำแบบทดสอบไปตรวจหลังสอบเสร็จแล้ว กรอกคะแนนลงระบบ SGS บนเว็บไซต์ของ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เรียบร้อยตำมเวลำที่ก ำหนด 

     2. กรรมการก ากับห้องสอบ 

ชั้น ห้อง 
จ านวน
นักเรียน 

ห้อง
สอบ 

กรรมการก ากับการสอบ กรรมการกลาง 

ม.1 1/1 15 123 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง นำยกฤษดำ  แจ้งจิต 

1/2 16 124 นำงนุสรำ  เฉยแสง 

1/3 16 127 นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมดี 

1/4 15 128 นำงสำวอรลักษณ์  ธูปบูชำกรณ์ 
ม.2 2/1 22 115 นำงสำวอมรรัตน์  สกุลด่ำน นำยต้นชัย  กลั่นแสง 

2/2 23 116 นำงสำวณัฐมล กลิ่นผล 

2/3 24 203 นำงสำวสุนิสำ  อิ่มรัง นำงสำวธนัญญำ  จันทร์สังข์ 
นำยถำวร  เพชรหญีต 

 
ม.3 3/1 24 206 นำงสำวปภำวิไล  ชลอวงษ์ 

3/2 21 205 นำงสำววัชรำภรณ์  ศรีหงษ์ 

3/3 24 204 นำยอรรถพร  แก้วบวร 
ม.4 4/1 16 312 นำงวิไล  ส ำรำญดี นำงลัทธพล  ปลื้มน้อย 

4/2 24 401 นำงปนัดดำ  สีวะรม นำยมนัสชัย  สีสด 

4/3 20 501 นำงสำวพิมพ์ลดำ  วงษ์เพ็ญ  
ม.5 5/1 25 302 นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ์ นำงลัทธพล  ปลื้มน้อย 

5/2 12 
202 

นำงจรรยำ   ทองดี และ 
นำยวรำยุทธ พันอัม 

นำงสำวธนัญญำ  จันทร์สังข์ 
นำยถำวร  เพชรหญีต 

 5/3 5 
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ชั้น ห้อง 
จ านวน
นักเรียน 

ห้อง
สอบ 

กรรมการก ากับการสอบ กรรมการกลาง 

ม.6 6/1 19 301 นำงสำววิลำวัลย์  ช่วยบุญ นำงลัทธพล  ปลื้มน้อย 

6/2 
9 201 นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ นำงสำวธนัญญำ  จันทร์สังข์ 

นำยถำวร  เพชรหญีต 

6/3 12 313 นำยพษิณุ  โหส ิ นำงลัทธพล  ปลื้มน้อย 

 
มีหน้าที ่ 1. รับข้อสอบ ส่งข้อสอบ และกระดำษค ำตอบจำกกรรมกำรกลำง 

   2. ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับกำรสอบ ระเบียบ
แบบแผนของโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม และค ำสั่งโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม ที่ 67 / 2565 
 

 ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยหำกมีอุปสรรค
ขัดข้องหรือมีปัญหำในกำรสอบให้สอบถำมหรือรำยงำนให้คณะกรรมกำรกลำงทรำบ 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
       สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2565  
 
 
 
                           (นำยเรวัฒน ์ พรหมสะโร) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนค่ำยบำงระจันวิทยำคม 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ค.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค21101 คณิตศำสตร ์ นำงนุสรำ  เฉยแสง 

09.35 – 10.05 น. 30 พ21101 สุขศึกษำ นำยวรำยุทธ  พันอัม 

10.10 – 11.00 น. 50 ท21101 ภำษำไทย นำงเนตรนำร ี สุริตจันทร ์

11.05 – 11.35 น. 30 ศ20229 ขลุ่ย (ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3) นำยถำวร  เพชรหญีต  

11.05 – 11.35 น. 30 ว20248  ของเล่นวิทยำศำสตร์ (ม.1/4) นำงสำวณัฐมล  กลิ่นผล 

13.00 – 13.50 น. 50 ส21101 สังคมศึกษำฯ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

14.00 – 14.40 น. 40 ง21101 กำรงำนอำชีพ นำยพิษณ ุ โหสิ 

15.00 – 15.30 น. 30 ว20241 กำรพิมพ์สัมผสัด้วยคอมพิวเตอร ์
(ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3) 

นำงสำวอมรรัตน์  สกุลด่ำน 

15.00 – 15.30 น. 30 ว20246 กำรเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1 
(ม.1/4) 

นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

23 ก.ค.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว21101 วิทยำศำสตร ์ นำงสำวณัฐมล  กลิ่นผล 

09.35 – 10.05 น. 30 ส21102 ประวัติศำสตร์ นำยมนัสชยั  สีสด 

10.10 – 10.40 น. 30 ศ21101 ศิลปะ นำยถำวร  เพชรหญีต 

10.45 – 11.45 น. 60 ค21201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 นำงสำวอรลักษณ์  ธปูบชูำกรณ์ 

13.00 – 13.40 น. 40 อ21101 ภำษำอังกฤษ นำงสำวพิมพล์ดำ  วงษ์เพ็ญ 

13.45 – 14.15 น. 30 ว21102 เทคโนโลยี 1 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

14.20 – 14.50 น. 30 ส21241 ท้องถิ่นของเรำ 1 นำยมนัสชยั  สีสด (ม.1/1) 
นำงเนตรนำรี  สุจริตจนัทร์ (ม.1/2) 
นำงสำวอมรรัตน์  สกุลด่ำน (ม.1/3) 
นำงจรรยำ  ทองดี (ม.1/4) 

15.00 – 15.30 น. 30 พ21102 มวยไทย 1 นำยวรำยุทธ  พันอัม 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค22101 คณิตศำสตร ์ นำงนุสรำ  เฉยแสง 

09.35 – 10.05 น. 30 ศ22101 ศิลปะ นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ 

10.10 – 10.40 น. 30 พ22102 กรีฑำ นำยวรำยุทธ  พันอัม 

10.45 – 11.15 น. 30 ว22102 เทคโนโลยี 3 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

13.00 – 13.50 น. 50 ท22101 ภำษำไทย นำงจรรยำ  ทองด ี

14.00 – 14.30 น. 30 ว20243 ตำรำงกำรท ำงำน นำงสำวอมรรรัตน ์ สกุลด่ำน 

14.50 – 15.30 น. 40 ส22102 ประวัติศำสตร์ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

23 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว22101 วิทยำศำสตร ์ นำงวชัรำภรณ ์ ศรีหงษ์ 

09.50 – 10.20 น. 30 ง22101 กำรงำนอำชีพ นำงสำวอมรรรัตน ์ สกุลด่ำน 

10.30 – 11.20 น. 50 ส22101 สังคมศึกษำฯ นำงปนัดดำ  สีวะรม 

13.00 – 13.30 น. 30 พ22101 สุขศึกษำ นำยมนัสชยั  สีสด 

14.00 – 14.30 น. 30 ว20250  พืชท้องถิ่น นำงสำวสุนิสำ  อ่ิมรัง 

14.50 – 15.30 น. 40 อ22101 ภำษำอังกฤษ นำงสำวพิมพล์ดำ  วงษ์เพ็ญ 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค23101 คณิตศำสตร ์ นำงสำวอรลักษณ ์ ธูปบชูำกรณ ์

09.35 – 10.05 น. 30 ศ23101 ศิลปะ นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ 

10.10 – 10.40 น. 30 พ23102  บำสเกตบอล นำยวรำยุทธ  พันอัม 

10.45 – 11.15 น. 30 ว23102 เทคโนโลยี 5 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

13.00 – 13.50 น. 50 ส23101 สังคมศึกษำฯ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

14.00 – 14.30 น. 30 ง23101 กำรงำนอำชีพ นำยลทัธพล  ปลื้มน้อย 

14.50 – 15.30 น. 40 อ23101 ภำษำอังกฤษ  นำงสำวปภำวไิล  ชลอวงษ ์ 

23 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว23101 วิทยำศำสตร ์ นำงสำวณัฐมล  กลิ่นผล 

09.50 – 10.20 น. 30 พ23101 สุขศึกษำ นำยวรำยุทธ  พันอัม 

10.40 – 11.10 น. 30 ส23102 ประวัติศำสตร์ นำยมนัสชยั  สีสด 

13.00 – 13.50 น. 50 ท23101 ภำษำไทย นำงจรรยำ  ทองด ี

14.00 – 14.40 น. 40 ศ20209  กำรวำดภำพกำร์ตนู 1 นำยถำวร  เพชรหญีต 

15.00 – 15.30 น. 30 ว20245  กำรน ำเสนอผลงำน นำยลทัธพล  ปลื้มน้อย 

 
  



-8- 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค31101 คณิตศำสตร ์ นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมด ี

09.50 – 10.30 น. 40 ส31102 ประวัติศำสตร์ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

10.50 – 11.20 น. 30 ว31102 เทคโนโลยี 1 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

13.00 – 13.40 น. 40 อ31101 ภำษำอังกฤษ นำงสำวปภำวไิล  ชลอวงษ ์ 

14.30 – 15.30 น. 60 ว31231 ฟิสิกส์ 1 (ม.4/1) นำงวชัรำภรณ ์ ศรีหงษ์ 

14.50 – 15.30 น. 40 ส30212  ศำสนพิธี (ม.4/2) นำงวไิล  ส ำรำญด ี

14.50 – 15.30 น. 40 ศ30207  ออกแบบ 1 (ม.4/3) นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ 

22 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว31101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ นำงสำวสุนิสำ  อ่ิมรัง 

09.50 – 10.40 น. 50 ส31101 สังคมศึกษำฯ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

10.50 – 11.30 น. 40 ง31101 กำรงำนอำชีพ นำยพิษณ ุ โหสิ 

13.00 – 13.50 น. 50 ท31101 ภำษำไทย นำงเนตรนำร ี สุริตจันทร์ (ม.4/1) 

    นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ์ (ม.4/2-3) 

14.00 – 14.30 น. 30 ว30242  กำรน ำเสนอผลงำน (ม.4/2-3) นำยลทัธพล  ปลื้มน้อย 

14.30 – 15.30 น. 60 ว31221 เคมี 1 (ม.4/1) นำงสำววลิำวลัย ์ ช่วยบุญ 

14.50 – 15.30 น. 40 อ30213 ภำษำอังกฤษในชวีิตประจ ำวนั (ม.4/2) นำงสำวพิมพล์ดำ  วงษ์เพ็ญ 

15.00 – 15.30 น. 30 ง30250 งำนเกษตรทฤษฎีใหม่ (ม.4/3) นำงสำวอมรรัตน์  สกุลด่ำน 

23 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว31211 ชีววิทยำ 1 (ม.4/1) นำงสำวสุนิสำ  อ่ิมรัง 

08.30 – 09.20 น. 50 ท30208  กำรเขียนร้อยแก้ว (ม.4/2-3) นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ์ 

09.50 – 10.20 น. 30 ศ31101 ศิลปะ นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ 

10.40 – 11.20 น. 40 อ30201 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 1 นำงสำวปภำวไิล  ชลอวงษ ์ 

13.00 – 14.00 น. 60 ค31201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 1 (ม.4/1) นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมด ี

13.00 – 13.40 น. 40 ส30251 ประชำกรกับสิ่งแวดล้อม (ม.4/2-3) นำยลทัธพล  ปลื้มน้อย (ม.4/2) 
นำงปนัดดำ  สีวะรม (ม.4/3) 

14.00 – 14.50 น. 50 ท31201 วำทกำร 1 (ม.4/2) นำงจรรยำ  ทองดี 

14.00 – 14.40 น. 40 ง30209  งำนร้อยมำลัย (ม.4/3.1) นำยพิษณ ุ โหสิ 

14.00 – 14.30 น. 30 ง30271  คำร์แคร์ 1 (ม.4/3.2) นำยอรรถพร  แก้วบวร 

15.00 – 15.30 น. 30 พ31101  สุขศึกษำและพลศึกษำ นำยมนัสชยั  สีสด 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค32101 คณิตศำสตร ์ นำงสำวอรลักษณ ์ ธูปบชูำกรณ ์

09.40 – 10.20 น. 40 ส32102 ประวัติศำสตร์ นำงวไิล  ส ำรำญด ี

10.30 – 11.20 น. 50 ท32101 ภำษำไทย นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ ์

13.00 – 14.00 น. 60 ว32211 ชีววิทยำ 1 (ม.5/1) นำงสำวสุนิสำ  อ่ิมรัง 

13.00 – 13.30 น. 30 ว30243 กำรสร้ำงเว็บเพจ (ม.5/2-3) นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

15.00 – 15.30 น. 40 อ32101 ภำษำอังกฤษ นำงสำวปภำวไิล  ชลอวงษ ์

22 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว32101 วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 นำงสำววลิำวลัย ์ ช่วยบุญ 

09.50 – 10.20 น. 30 ศ32101 ศิลปะ นำยถำวร  เพชรหญีต 

10.40 – 11.20 น. 40 ง32101 กำรงำนอำชีพ นำยพิษณ ุ โหสิ 

13.00 – 13.50 น. 50 ส32101 สังคมศึกษำฯ นำงปนัดดำ  สีวะรม 

14.10 – 14.40 น. 30 พ30201 เปตอง (ม.5/2-3) นำยวรำยุทธ  พันอัม 

14.30 – 15.30 น. 60 ว32231 ฟิสิกส์ 3 (ม.5/1) นำงวชัรำภรณ ์ ศรีหงษ์ 

15.00 – 15.30 น. 30 ท30203 กำรอ่ำนร้อยกรอง (ม.5/2-3) นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ ์

23 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค32201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 3 (ม.5/1) นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมด ี

08.30 – 09.00 น. 30 ศ30222 ดนตรีร่วมสมัย 6 (ม.5/2) นำยถำวร  เพชรหญีต 

09.10 – 09.40 น. 30 ง30216 งำนเดินสำยไฟฟำ้ในอำคำร (ม.5/3) นำยอรรถพร  แก้วบวร 

09.50 – 10.20 น. 30 ว32102 เทคโนโลยี 3 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

10.40 – 11.10 น. 30 พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ นำยมนัสชยั  สีสด 

13.00 – 14.00 น. 60 ว32221 เคมี 3 (ม.5/1) นำงสำววลิำวลัย ์ ช่วยบุญ 

13.00 – 13.30 น. 30 ส30241 เหตุกำรณ์ปัจจุบัน (ม.5/2-3) นำยมนัสชยั  สีสด 

13.50 – 14.30 น.  40 ง30208 งำนประดับผ้ำ (ม.5/2) นำยพิษณ ุ โหสิ 

14.50 – 15.30 น. 40 อ30203 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 3 นำงสำวพิมพล์ดำ  วงษ์เพ็ญ 
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วัน เดือน ปี เวลาสอบ 
รวม 

(นาที) 
รหัสวิชา - รายวิชา ผู้ออกข้อสอบ 

21 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ค33101 คณิตศำสตร ์ นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมด ี

09.50 – 10.20 น. 30 I30201  กำรศึกษำค้นคว้ำและสร้ำงองค์
ควำมรู ้

นำยอรรถพร  แก้วบวร 

10.40 – 11.20 น. 40 ศ33101 ศิลปะ นำงสำวปิรัญทณำ  ชำช ำนำญ 

13.00 – 13.50 น. 50 ท33101 ภำษำไทย นำงเนตรนำร ี สุริตจันทร ์

14.30 – 15.30 น. 60 ว33211 ชีววิทยำ 1 (ม.6/1) นำงสำวสุนิสำ  อ่ิมรัง 

14.50 – 15.30 น. 40 อ30205 กำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 5 (ม.6/2-3) นำงสำวพิมพล์ดำ  วงษ์เพ็ญ 

22 ก.ย.65 

08.30 – 09.20 น. 50 ส33101 สังคมศึกษำฯ นำงปนัดดำ  สีวะรม 

09.40 – 10.10 น. 30 ง33101 กำรงำนอำชีพ นำยลทัธพล  ปลื้มน้อย 

10.20 – 11.20 น. 60 ค33201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม 5 (ม.6/1) นำงสำวปริญดำ  ชอบธรรมด ี

10.20 – 11.00 น. 40 ง30245 โครงงำนอำชีพ (ม.6/2) นำยพิษณ ุ โหสิ 
10.30 – 11.00 น. 30 ง30236  งำนเชื่อมโลหะ 2 (ม.6/3) นำยอรรถพร  แก้วบวร 
13.00 – 13.30 น. 30 ว33102 เทคโนโลยี 5 นำงสำวรัตนำภรณ์  บัวทอง 

14.30 – 15.30 น. 60 ว33231 ฟิสิกส์ 5 (ม.6/1) นำงวชัรำภรณ ์ ศรีหงษ์ 

14.00 – 14.40 น. 40 ส30224 ทักษะชีวิตและสงัคม (ม.6/2-3) นำงปนัดดำ  สีวะรม 

15.00 – 15.30 น. 30 ท30205  กำรอ่ำนและพิจำรณำวรรณกรรม  
(ม.6/2-3) 

นำยนรำยุทธ  ลำโพธิ ์

23 ก.ย.65 

08.30 – 09.30 น. 60 ว33221 เคมี 5 (ม.6/1) นำงสำววลิำวลัย ์ ช่วยบุญ 

08.30 – 09.10 น. 40 ง30209  งำนร้อยมำลัย (ม.6/2) นำยพิษณ ุ โหสิ 
08.30 – 09.00 น. 30 ง30244 งำนปูน (ม.6/3) นำยอรรถพร  แก้วบวร 
09.40 – 10.10 น. 30 พ33101 สุขศึกษำและพลศึกษำ นำยมนัสชยั  สีสด 

10.20 – 11.00 น. 40 อ33101 ภำษำอังกฤษ นำงสำวปภำวไิล  ชลอวงษ ์

 
 


