
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ 
ที่  16/2562  

เร่ือง  แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่  2/2561 
……………………………….. 

         ด้วยทางโรงเรียนจะด าเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่  5, 6, 8 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การด าเนินการสอบวัดผลด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบดังนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ 
มีหน้ำที่  อ านวยการให้การสอบด าเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ประกอบด้วย 
1.  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ     ประธานกรรมการ 
2.  นายอนุชา  ส่งทวี     รองประธานกรรมการ 
3.  นายสมมารถ  จ านองวุฒิ    กรรมการ 
4.  นายไกรทิพย์  จิตอารีย์    กรรมการ 
5.  นางวรางค์  ราชนิยม     กรรมการ 
6.  นางจันทร์พร  ผาดศรี     กรรมการและเลขานุการ 
7.  นางตรัยรัตน์  ส่งทวี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
มีหน้ำที่  ก ากับดูแลให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
1.  นางจันทร์พร  ผาดศรี     ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์    กรรมการจัด/รับแบบทดสอบ 
3.  นายสามารถ  กาญจนะแก้ว    กรรมการควบคุมเวลา 
4.  นางตรัยรัตน์  ส่งทวี     กรรมการและเลขานุการ 

เจ้ำหน้ำที่ก ำกับกำรจัดห้องสอบ 
มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลการจัดห้องสอบตามอาคารต่างๆ  ประกอบด้วย 
1.  นายสมมารถ  จ านองวุฒิ       หัวหน้า 
2.  นางข้องทิพย์  มีแก้ว                          ผู้ช่วย (อาคาร  2) 
3.  นางสาวกัลยา  สุขบางนพ                      ผู้ช่วย (อาคาร  3  ชั้นบน) 
4.  นางตรัยรัตน์  ส่งทวี     ผู้ช่วย (อาคาร  3  ชั้นล่าง) 

เจ้ำหน้ำที่โรเนียว 
มีหน้ำที่  โรเนียวข้อสอบทุกวิชา  ประกอบด้วย 
1.  นายสมมารถ  จ านองวุฒิ    หัวหน้า 
2.  นายสุชาติ  สุนทโร     ผู้ช่วย 
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เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบประจ ำอำคำร 

มีหน้ำที่   รับ–ส่งแบบทดสอบประจ าอาคาร  ประกอบด้วย 
1.  นางสาวกัลยา  สุขบางนพ    รับ-ส่งแบบทดสอบประจ าอาคาร  2 
2.  นายสุชาติ  สุนทโร     รับ-ส่งแบบทดสอบประจ าอาคาร  3 

เจ้ำหน้ำที่ก ำกับห้องสอบ 
มีหน้ำที่  ก ากับห้องสอบ  ประกอบด้วย 
 

ผู้ก ากับห้องสอบ 
วันที่สอบ / ห้องสอบ หมายเหตุ 

5  มีนาคม 2562 6  มีนาคม 2562 8  มีนาคม 2562 

นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 326 322 225  

นางทิพวรรณ  สตารัตน์ 225 225 225  

นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 222 326 224  

ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 324 221 224  

นางวรางค์  ราชนิยม 325 314 222  
นางสาวพิชญสุดา  ทองค า 221 224 222  

นายสมมารถ  จ านองวุฒิ         224 324 -  

นางสุวิมล  ไชยถาวร   314 325 -  

นางสาวสาริยา  ยอดวารี 322 222 -  

 
เจ้ำหน้ำที่ก ำกับห้องสอบและงำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

มีหน้ำที่    รับผิดชอบ  ควบคุมดูแลการด าเนินการสอบแทน ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ก ากับห้องสอบประจ าไม่อยู่   
              และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้กลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้มอบหมายให้เป็นรายๆ   
              ได้แก่   1.  นายไกรทิพย์  จิตอารีย์          2.  นายอนุชา  ส่งทวี     
     3.  นางข้องทิพย์  มีแก้ว      
              ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เสียสละ  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันที ่ 5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
   

(นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  1 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 
5  มีนาคม 2562 ค21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 08.30-09.30 น. ม.1/1-2 นางสาวกัลยา  สุขบางนพ  

ม. 1/1 สอบห้อง  324 
ม. 1/2 สอบห้อง  325  

 
ส21102 สังคมศึกษา 2 09.40-10.40 น. ม.1/1-2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 

 อ21102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10.50-11.50 น. ม.1/1-2 นางทิพวรรณ  สตารัตน์ 

   พัก   

 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 13.00-14.00 น. ม.1/1-2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 

6 มีนาคม 2562 ค21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 08.30-09.30 น. ม.1/1 นางจันทร์พร  ผาดศรี 

 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 09.40-10.40 น. ม.1/1-2 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 

 ส21106 พระพุทธศาสนา 2 10.50-11.50 น. ม.1/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 

   พัก   
 ท21102 ภาษาไทย 2 13.00-14.00 น. ม.1/1-2 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  2 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 
5  มีนาคม 2562 ค22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 08.30-09.30 น. ม.2/1-2 น.ส.กัลยา  สุขบางนพ  

ม. 2/1  สอบห้อง  221    
ม. 2/2  สอบห้อง  224   

 
ส22102 สังคมศึกษา 4 09.40-10.40 น. ม.2/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 

 อ22102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10.50-11.50 น. ม.2/1-2 นางสุวิมล  ไชยถาวร 

   พัก   

 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 13.00-14.00 น. ม.2/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 
6 มีนาคม 2562 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 08.30-09.30 น. ม.2/1-2 นางตรัยรัตน์  ส่งทวี 

 
ค22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 09.40-10.40 น. ม.2/1 น.ส.กัลยา  สุขบางนพ 

 ส22106 พระพุทธศาสนา 4 10.50-11.50 น. ม.2/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
   พัก   

 ท22102 ภาษาไทย  4 13.00-14.00 น. ม.2/1-2 นางสาวจิรัชญา  ปานจันทร์ 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561             ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 

5  มีนาคม 2562 ค23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 08.30-09.30 น. ม.3/1-2 นางจันทร์พร  ผาดศรี  
ม. 3/1 สอบห้อง  326 
ม. 3/2 สอบห้อง  314    

 
ส23102 สังคมศึกษา 6 09.40-10.40 น. ม.3/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 

 อ23102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10.50-11.50 น. ม.3/1-2 นางสุวิมล  ไชยถาวร 
   พัก   

 ส23104 ประวัติศาสตร์ 13.00-14.00 น. ม.3/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 
6 มีนาคม 2562 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 08.30-09.30 น. ม.3/1-2 นายอนุชา  ส่งทวี 

 
ค23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 09.40-10.40 น. ม.3/1 นางจันทร์พร  ผาดศรี 

 ส23106 พระพุทธศาสนา  6 10.50-11.50 น. ม.3/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
   พัก   

 
 ท23102 ภาษาไทย  6 13.00-14.00 น. ม.3/1-2 นางวรางค์  ราชนิยม 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 
5  มีนาคม 2562 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 08.30-09.30 น. ม.4/1-2 นางสาวกัลยา  สุขบางนพ  

ม.4/1 , ม.4/2  
สอบห้อง 222  

(รวมห้อง) 

 
ว31242 ชีววิทยาเพ่ิมเติม 2 09.40-10.40 น. ม.4/1 นายอนุชา  ส่งทวี 

 ท31102 ภาษาไทย  2 10.50-11.50 น. ม.4/1-2 นางวรางค์  ราชนิยม 

   พัก   

 ว31222 เคมีเพ่ิมเติม 2 13.00-14.00 น. ม.4/1 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
6 มีนาคม 2562 ว31261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 1 08.30-10.00 น. ม.4/1 นายธนัฐ  แสงมณี 

 
ส31106 พระพุทธศาสนา  2 10.10-11.10 น. ม.4/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 

 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 11.10-12.10 น. ม.4/1 นางสาวกัลยา  สุขบางนพ 
   พัก   

 ส31102 สังคมศึกษา 2 13.00-14.00 น. ม.4/1-2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 
8 มีนาคม 2562 ว31202 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 08.30-10.00 น. ม.4/1 นายธนัฐ  แสงมณี 

 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 10.10-11.10 น. ม.4/1-2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 

 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 11.10-12.10 น. ม.4/1-2 นางทิพวรรณ  สตารัตน์ 
   พัก   

 ว31182 วิทยาการค านวณ 1 13.00-14.00 น. ม.4/1-2 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561                   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 
5  มีนาคม 2562 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 08.30-09.30 น. ม.5/1-2 นายธนัฐ  แสงมณี  

6-7 มีนาคม 2562 
ม. 5/1 และ ม.5/2 

สอบห้อง  322 
(รวมห้อง) 

 
 
 
 

 
8 มีนาคม 2562 
สอบห้อง  224 

 
ว32223 เคมีเพ่ิมเติม  3 09.40-10.40 น. ม.5/1 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 

 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10.50-11.50 น. ม.5/1-2 นางสุวิมล  ไชยถาวร 

   พัก   

 ส32102 สังคมศึกษา 4 13.00-14.00 น. ม.5/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 

6 มีนาคม 2562 ว32203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 08.30-10.00 น. ม.5/1 นายธนัฐ  แสงมณี 

 
ท32102 ภาษาไทย  4 10.10-11.10 น. ม.5/1-2 นางวรางค์  ราชนิยม 

   พัก   

 ส32104 ประวัติศาสตร์  4 13.00-14.00 น. ม.5/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 

8 มีนาคม 2562 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 08.30-09.30 น. ม.5/1 นายธนัฐ  แสงมณี 

 ว32243 ชีววิทยาเพ่ิมเติม  3 09.40-10.40 น. ม.5/1 นายอนุชา  ส่งทวี 

 ส32204 การเงิน การคลัง และการธนาคาร  09.40-10.40 น. ม.5/2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 

 ส32106 พระพุทธศาสนา  4 10.50-11.50 น. ม.5/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
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ตำรำงสอบปลำยภำค  ภำคเรียนที่ 2/2561              ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
 

วัน  เดือน  ปี รหัสวิชา รายวิชา เวลา ชั้น ครูประจ าวิชา หมายเหตุ 
5  มีนาคม 2562 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 08.30-09.30 น. ม.6/1-2 นางจันทร์พร  ผาดศรี  

ม.6/1 และ ม.6/2  
สอบห้อง  225 

(รวมห้อง) 

 ว33225 เคมีเพ่ิมเติม  5 09.40-10.40 น. ม.6/1 นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย 
 ส33202 การเมืองการปกครองของไทย 09.40-10.40 น. ม.6/2 นายสามารถ  กาญจนะแก้ว 

 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 10.50-11.50 น. ม.6/1-2 นางทิพวรรณ  สตารัตน์ 

6 มีนาคม 2562 ว33205 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 08.30-10.00 น. ม.6/1 นายธนัฐ  แสงมณี 
 ส33102 สังคมศึกษา 6 10.10-11.10 น. ม.6/1-2 นางสาวณิฐศากรณ์  โชคชัย 

 ท33102 ภาษาไทย  6 11.10-12.10 น. ม.6/1-2 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 

8 มีนาคม 2562 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 08.30-09.30 น. ม.6/1 นางจันทร์พร  ผาดศรี 
 ว33245 ชีววิทยาเพ่ิมเติม  5 09.40-10.40 น. ม.6/1 นายอนุชา  ส่งทวี 

 ส33106 พระพุทธศาสนา  6 10.50-11.50 น. ม.6/1-2 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  บุญกุศล 
 
 
 


