
  
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี  82  / 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
.................................................................................................................  

 ด้วยกลุ่มงานวิชาการได้กำหนดให้มีการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนท่ี 2 ประจำปีการศึกษา 
2563 สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-5  ในวันท่ี  26-31  มีนาคม  2564  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ     มีหน้าท่ีให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 
1. นายโสภณ  ทองจิตร   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางงามพรรณ  ธิปัตย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
3. นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.2   กรรมการ 
4. นางณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.2   กรรมการ 
5. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.2   กรรมการ 
6. นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.2   กรรมการ 
7. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2   กรรมการ 
8. นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน์   ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน     มีหน้าท่ีดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ประกอบด้วย 
1. นางณัฐิญา   คาโส   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2   กรรมการ 
3. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
4. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1   กรรมการ 
5. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการออกข้อสอบ   มีหน้าท่ี ออกข้อสอบ ส่งข้อสอบฉบับร่าง  จัดทำข้อสอบ - กระดาษคำตอบ   
ใส่ซองและส่งข้อสอบมายังคณะกรรมการดำเนินงาน   ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564    ประกอบด้วย 

1. นางณัฐิญา   คาโส   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.2   กรรมการ 
3. นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.2   กรรมการ 
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4. นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2   กรรมการ 
5. นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.1   กรรมการ 
6. นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1   กรรมการ 
7. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1   กรรมการ 
8. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1   กรรมการ 
9. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
10. นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.1   กรรมการ 
11. นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.2   กรรมการ 
12. นางมารีหยาม อินทรวิเศษ  ครู คศ.2   กรรมการ 
13. นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน   ครู คศ.1   กรรมการ 
14. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
15. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
16. นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.1   กรรมการ 
17. นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.2   กรรมการ 
18. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ครู คศ.2   กรรมการ 
19. นายเอกศักดิ์  นกช่วย   ครู คศ.1   กรรมการ 
20. นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกษร  ครู คศ.1   กรรมการ 
21. นายจักรี  ภูมา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
22. นายจิรศักดิ์  ชูทัพ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
23. นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.1   กรรมการ 
24. นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    ครู คศ.1   กรรมการ 
25. นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   ครู คศ.2   กรรมการ 
26. นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.2   กรรมการ 
27. นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  ครู คศ.2   กรรมการ 
28. นายสุเมธ  ทองจันทร์   ครู คศ.2   กรรมการ 
29. นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ครู คศ.2   กรรมการ 
30. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
31. นางสาวนวรัตน์  เช้ือพราหมณ์แพ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
32. นางสาวเรวดี   ศรีขาว   พนักงานราชการ  กรรมการ 
33. นางจุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์   ครู คศ.3   กรรมการ 
34. นางจารุณี  แซ่โง้ว   ครู คศ.2   กรรมการ 
35. นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2   กรรมการ 
36. นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   ครู คศ.1   กรรมการ 
37. นายพีระ  เหมือดนอก   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
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38. นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
39. นางสาวชนิดาภา  จันทร์มีศรี  ครู คศ.2   กรรมการ 
40. นางสาวเสาวณี  ศรีทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
41. นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
42. นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
43. นางอมราลักษณ์  จำนง   ครูธุรการ  กรรมการ 
44. นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   พี้เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
45. นายศุภชัย  เรืองเดช    ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ    มีหน้าท่ีรวบรวมต้นฉบับข้อสอบ  ทำการอัดสำเนาข้อสอบ  ประกอบด้วย  
1. นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน์   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นางอมราลักษณ์  จำนง   ครูธุรการ  กรรมการ 
3. นายธำรงค์  อุ่นเรือน   พนักงานขับรถ  กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับ – ส่งข้อสอบ      มีหน้าท่ีประชาสัมพันธ์เวลาในการสอบ ทำสมุดบันทึก
การรับส่งข้อสอบของครูผู้สอนรายวิชาของคณะกรรมการคุมสอบ รับ – ส่งข้อสอบระหว่างห้องวิชาการกับห้องสอบ
ตามกำหนดเวลาในตารางสอบประกอบด้วย 

1. นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นายอารม  รักสีทอง   ครู คศ.1   กรรมการ 
3. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์  ชูทัพ    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
5. นางณัฐิญา   คาโส    ครู คศ.2   กรรมการและเลขานุการ 

6.คณะกรรมการเตรียมอุปกรณ์การสอบและเตรียมข้อสอบ   มีหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ จัดข้อสอบ
ให้คณะกรรมการ รับ – ส่งข้อสอบ  พร้อมท้ังประสานงานกับคณะกรรมการคุมสอบ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2   กรรมการ 
3. นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.   นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ  

7. คณะกรรมการกำกับการสอบ  มีหน้าท่ี จัดห้องสอบ โต๊ะเก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบกำกับ
การสอบให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ  พ.ศ. 2548  ไปถึง
สถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที  กำกับการสอบให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่อธิบายคำถามใดๆ ใน
ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ  ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบท่ี
สถานศึกษากำหนด  หากไม่สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  
ประกอบด้วย 
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7.1  คณะกรรมการกำกับห้องสอบ  วันที่ 26,29 มีนาคม 2564  
ห้องสอบที่ 1 ม.1/1  

นางมารีหยาม อินทรวิเศษ  ครู คศ.2   กรรมการ 
นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.2   กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 2 ม.1/2 
นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวนวรัตน์  เช้ือพราหมณ์แพ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

ห้องสอบที่ 3 ม.1/3 
นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

ห้องสอบที่ 4   ม.1/4   
นางจุติพร  เด็กรักษ์ทิพย์   ครู คศ.3   กรรมการ 
นางสาวเรวดี  ศรีขาว   พนักงานราชการ  กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 5   ม.1/5 
นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.1   กรรมการ 
นายจักรี  ภูมา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

ห้องสอบที่ 6   ม.2/1  
นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.2   กรรมการ  

นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
 ห้องสอบที่ 7   ม.2/2 

นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน  ครู  คศ.1  กรรมการ 
นางสาวเสาวณี  ศรีทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 8   ม.2/3 
นายเอกศักดิ์  นกช่วย   ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   ครู คศ.1   กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 8   ม.2/4 
นายสุเมธ  ทองจันทร์   ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.1   กรรมการ 

  นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.1   กรรมการ 
 ห้องสอบที่ 9   ม.3/1 

นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกษร  ครู คศ.1   กรรมการ 
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ห้องสอบที่ 10  ม.3/2 

นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู  คศ.1  กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

ห้องสอบที่ 11   ม.3/3 
นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  ครู  คศ.2  กรรมการ 
นายสุรพงษ์  ลาศรีทัศน์   ครู  คศ.2  กรรมการ 

ห้องสอบที่ 12   ม.3/4 
นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นางสาวชนิดาภา  จันทร์มีศรี  ครู  คศ.2  กรรมการ 

กรรมการสำรอง 
นางจารุณี  แซ่โง้ว   ครู คศ.2   กรรมการ 
 

7.2  คณะกรรมการกำกับห้องสอบ  วันที่ 29-31 มีนาคม 2564  มี  8 ห้องสอบ 
 ห้องสอบที่ 1 ม.4/1 

นางมารีหยาม อินทรวิเศษ  ครู คศ.2   กรรมการ 
นางวริษา  บุญกิจ   ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวชนิดาภา  จันทร์มีศรี  ครู คศ.2   กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 2 ม.4/2 
นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง  ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
นางสาวเสาวณี  ศรีทอง   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

ห้องสอบที่ 3   ม.4/3   
นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวอาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์  ครู คศ.2   กรรมการ 
นางสาวชุติมา  อักขราภรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 4   ม.4/4 
นายเอกศักดิ์  นกช่วย   ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวกิตติมา  สุขศิริ   ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวเรวดี  ศรีขาว   พนักงานราชการ  กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 5   ม.5/1  
นางสาววิลาสินี  แทนทวี   ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกษร  ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน  ครู  คศ.1  กรรมการ 
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 ห้องสอบที่ 6   ม.5/2 
นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.2   กรรมการ  

นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ  ครู คศ.1   กรรมการ 
นางสาวนวรัตน์  เช้ือพราหมณ์แพ  พนักงานราชการ  กรรมการ 

 ห้องสอบที่ 7   ม.5/3 
นางสาวหทัยทิพย์  พลายด้วง  ครู คศ.1   กรรมการ 
 นายคมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล  ครู คศ.1   กรรมการ 
นายจักรี  ภูมา    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

ห้องสอบที่ 8   ม.5/4 
นางสาวกัญญารัตน์  ชูสุวรรณ  ครู  คศ.2  กรรมการ 
นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ    ครู คศ.1   กรรมการ 

 
กรรมการสำรอง 

นางจารุณี  แซ่โง้ว   ครู คศ.2   กรรมการ 
นางจุติพร  เด็กรักษ์ทิพย์   ครู คศ.3   กรรมการ 
นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.1   กรรมการ 

 
ตารางการใช้ห้องสอบ 

 

ห้องสอบที ่ หมายเลขห้องสอบ 
ห้องเรียนที่เข้าสอบ 

วันที่ 26,30 ม.ีค  2564    วันที ่29,31 มี.ค  2564    
1 322 ม.1/1 ม.4/1 
2 323 ม.1/2 ม.4/2 
3 324 ม.1/3 ม.4/3 
4 325 ม.1/4 ม.4/4 
5 326 ม.1/5 ม.5/1 
6 333 ม.2/1 ม.5/2 
7 334 ม.2/2 ม.5/3 
8 335 ม.2/3 ม.5/4 
9 328 ม.2/4  
10 113 ม.3/1  
11 114 ม.3/2  
12 123 ม.3/3  
13 124 ม.3/4  

หมายเหตุ กรรมการกำกับห้องสอบเป็นผู้ดูแลจัดห้องสอบให้มีจำนวนโต๊ะ-เก้าอี้ครบตามจำนวนนักเรียนท่ีเข้าสอบ 
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8. คณะกรรมการตรวจนับกระดาษคำตอบ  มีหน้าท่ีตรวจนับข้อสอบและกระดาษคำตอบ ให้ตรงกับจำนวนผู้เข้า 
พร้อมท้ังประสานงานกับคณะกรรมการคุมสอบ  ประกอบด้วย. 

1. นางอังคณา  แก้วเมือง   ครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1   กรรมการ 
3. นางสาวเบญจวรรณ  ยอดปาน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
4. นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   พี้เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 

    5. นางสาวโสรญา  รัตนบุรี   ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัย  มีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับนักเรียน พร้อมท้ัง
ประสานงานกับคณะกรรมการคุมสอบ และผู้บริหารประกอบด้วย 

1. นายเกริกเกียรติ จำนง   ครู  คศ.2            ประธานกรรมการ 
2. นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์ ครู คศ.2   กรรมการ 

10. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยของกรรมการคุมสอบ    มีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อย ของกรรมการ     
คุมสอบเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกอบด้วย 

1. นางณัฐิญา  คาโส   ครู  คศ.2  ประธานกรรมการ 
2. นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู  คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ให้การสอบ
วัดผลประเมินผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
 ส่ัง     ณ     วันท่ี     22  มีนาคม  2564 
            

           ลงช่ือ                   
                              (นายโสภณ  ทองจิตร) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพนมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วัน ศุกร์ ท่ี 26 มีนาคม 2564 
 

เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30- 09.30 น. ท 21102 ภาษาไทย 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูจันจิรา/ครูชนิดาภา 
09.30 -10.30 น. ค 21102 คณิตศาสตร์ 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูรุจิรา 
10.30 -11.00 น. ส 21102 สังคมศึกษา 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูเอกศักดิ์ 

พักกลางวัน 
12.30-13.30 น. อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูพรเพ็ญ  
13.30-14.00 น. พ 21102 สุขศึกษา 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูจิรศักดิ์ 
14.00-14.30 น. ว 21104 วิทยาการคำนวณ 1 ม.1/1-1/5 1-5 ครูนวรัตน ์

 
 

วัน อังคาร ท่ี 30 มีนาคม 2564 
 

เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30-09.30 น. ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูกนกวรรณ 
09.30-10.00 น. ง 21102 การงานอาชีพ 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูเรวด ี
10.00-10.30 น. ส 21104 ประวัติศาสตร์ 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูจักรี 
10.30-11.00 น. ศ 21101 ศิลปะ 2  ม.1/1-1/5 1-5 ครูกัญญารัตน ์

พักกลางวัน 
12.30-13.00 น. จ 20202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 ม.1/1-1/5 1-5 ครูสยามล 
13.00-14.00 น. ค 20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ม.1/4-1/5 4-5 ครูศุภชัย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

วัน ศุกร์ ท่ี 26 มีนาคม 2564 
 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30- 09.30 น. ท 22102 ภาษาไทย 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูอาภาพร 
09.30 -10.30 น. ค 22102 คณิตศาสตร์ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูวิลาสินี 
10.30 -11.00 น. ส 22102 สังคมศึกษา 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูจักรี 

พักกลางวัน 
12.30-13.30 น. อ 22102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูจุติพร/ครูพรเพ็ญ 
13.30-14.00 น. พ 22102 สุขศึกษา 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูคมพยัคฆ์ 
14.00-14.30 น. ว 22104 วิทยาการคำนวณ 2 ม.2/1-2/4 6-9 ครูอาชิรญาณ์ 

 
 

วัน อังคาร ท่ี 30 มีนาคม 2564 
 
 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน/หมายเหตุ 
08.30-09.30 น. ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูเบญจวรรณ 
09.30-10.00 น. ง 22102 การงานอาชีพ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูเรวด ี
10.00-10.30 น. ส 22104 ประวัติศาสตร์ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูเอกศักดิ์ 
10.30-11.00 น. ศ 22102 ศิลปะ 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูสุรพงษ์ 

พักกลางวัน 
12.30-13.30 น. จ 20204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 ม.2/1-2/4 6-9 ครูกิตติมา 
13.30-14.00 น. ง 20285 การปลูกพืชผักท่ัวไป ม.2/1-2/3 6-8 ครูสุเมธ 
13.30-14.30 น. ค 20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ม.2/4 9 ครูศุภชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 10 
 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วัน ศุกร์ ท่ี 26 มีนาคม 2564 

 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30-09.30 น. ท 23102 ภาษาไทย 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูจันจิรา 
09.30-10.30 น. ค 23102 คณิตศาสตร์ 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูโสรญา 
10.30-11.00 น. ส 23102 สังคมศึกษา 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูสุรีวัลย์ 

พักกลางวัน 
12.30-13.30 น. อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูพีระ 
13.30-14.00 น. พ 23102 สุขศึกษา 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูภาณุวัฒน์ 
14.00-14.30 น. ว 22103 วิทยาการคำนวณ 3 ม.3/1-3/4 10-13 ครูอาชิรญาณ์ 

 

วัน อังคาร ท่ี 30 มีนาคม 2563 
 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30-09.30 น. ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูหทัยทิพย์ 
09.30-10.00 น. ง 23102 การงานอาชีพ 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูพนัชฎา 
10.00-10.30 น. ส 23104 ประวัติศาสตร์ไทย ม.3/1-3/4 10-13 ครูพลนิวัฒน ์
10.30-11.00 น. ศ 23102 ศิลปะ 6 ม.3/1-3/4 10-13 ครูเกริกเกียรติ 

พักกลางวัน 
12.30-13.00 น. ง 20286 การขยายพันธ์ุพืช ม.3/1-3/3 10-12 ครูสุเมธ 
12.30-13.30 น. ค 20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ม.3/4 13 ครูอารม 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัน จันทร ์ท่ี 29 มีนาคมคม 2564 

 
 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30-09.30 น. ท 31102 ภาษาไทย 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครอูาภาพร 

09.30.10.30 น. ค 31102 คณิตศาสตร์ 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูศุภชัย 
10.30-11.30 น. อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครอูังคณา 

พักกลางวัน 
12.30-13.00 น. ง 31102 การงานอาชีพ 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูสุเมธ 
13.00-13.30 น. พ 31102 สุขศึกษา 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูภาณุวัฒน์ 
13.30-14.00 น. ศ 31102 ศิลปะ 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูกัญญารัตน ์
14.00-15.00 น. ว 31102 ฟิสิกส์ ม.4/1-4/2 1-2 ครูวริษา 
14.00-14.30 น. ท 30208 การเขียน 2 ม.4/3-4/4 3-4 ครูปทุมวัน 

. 

วัน พุธ ท่ี 31 มีนาคมคม 2564 
 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 

08.30-09.30 น. 
ค 30202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ม.4/1-4/2 1-2 ครูวิลาวัลย์ 
ค 30208 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 ม.4/3-4/4 3-4 ครูวิลาสินี 

09.30-10.00 น. ส 31102 สังคมศึกษา 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูพลนิวัฒน ์
10.00-10.30 น. ส 31104 ประวัติศาสตร์ ม.4/1-4/4 1-4 ครูพัชราภรณ์ 

10.30–11.00 น. 
ว 30241 ชีววิทยา 1 ม.4/1-4/2 1-2 ครูมารีหยาม 
ว 30286 คอมพิวเตอร์ฟกิ ม.4/3-4/4 3-4 ครูนวรัตน ์

พักกลางวัน 
12.30-13.00 น. จ 30202 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูกิตติมา 
13.00-13.30 น. ว 31102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูนวรัตน ์
13.30-14.00 น. อ 30202 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 2 ม.4/1-4/4 1-4 ครูจารุณี 
14.00-14.30 น. ส 30222 กฎหมายน่ารู้  ม.4/3-4/4 3-4 ครุพลนิวัฒน ์
14.00-15.00 น. ว 30222 เคมี 2  ม.4/1-4/2 1-2 ครูหทัยทิพย์ 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
วัน จันทร ์ท่ี 29 มีนาคมคม 2564 

 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 
08.30-09.30 น. ท 32102 ภาษาไทย 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูปทุมวัน 

09.30-10.30 น. ค 32102 คณิตศาสตร์ 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครวูิลาวัลย์ 

10.30-11.30 น. อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูจุติพร 
พักกลางวัน 

12.30-13.00 น. ง 32102 การงานอาชีพ 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูเรวด ี
13.00-13.30 น. พ 32102 สุขศึกษา 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูคมพยัคฆ์ 
13.30-14.00 น. ศ 32102 ศิลปะ 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูสุรพงษ์ 
14.00-15.30 น. ว 30203 ฟิสิกส์ 3 ม.5/1-5/2 5-6 ครูณัฐิญา 

 
 

วัน พุธ ท่ี 31 มีนาคมคม 2564 
 

 เวลา รหัสวิชา-ชื่อวิชา ชั้น ห้องสอบที ่ ครูผู้สอน 

08.30-09.30 น. 
ค 30204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 ม.5/1-5/2 5-6 ครูอารม 
ค 30210 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 10 ม.5/3-5/4 7-8 ครูโสรญา 

09.30-10.00 น. ส 32102 สังคมศึกษา 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูพัชราภรณ์ 
10.00-10.30 น. ส 32104 ประวัติศาสตร์สากล 2 ม.5/1-5/4 5-8 ครูสุรีวัลย์ 

10.30–11.00 น. 
ว 30241 ชีววิทยา 1 ม.5/1-5/2 5-6 ครูมารีหยาม 
ง 30212 การเขียนแบบ ม.5/3-5/4 7-8 ครูพนัชฎา 

พักกลางวัน 
12.30-13.00 น. จ 30204 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 4 ม.5/1-5/4 5-8 ครูกิตติมา 
13.00-13.30 น. ว 32102 วิทยาการคำนวณ 2 ม.5/1-5/4 5-8 ครูอาชิรญาณ์ 
13.30-14.00 น. อ 30204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 ม.5/1-5/4 5-8 ครูอังคณา 
14.00-15.00 น. ว 30222 เคมี 2  ม.5/1-5/2 5-6 ครูหทัยทิพย์ 

 


