
 
  

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนช ำฆ้อพิทยำคม 
ที่ 265 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำค  ภำคเรียนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2560 
                                                                  

เพ่ือให้การด าเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น  ม.1-ม.6 ระหว่าง 
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560  ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน
ราชการและค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 9/2546 ลงวันที่  7 กรกฎาคม พ.ศ.2546  
เรื่องการมอบอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจ า จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดวันเวลา 
ในการสอบดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายปรีชา    นาคศิริ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี    กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  แทนทด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อ านวยการสอบให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการกลาง 
1.  นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี    ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต์   กรรมการ 
3.  นางสาวศิริพร  แทนทด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
1. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพ่ือให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. จัดบริการน้ าดื่มแก่กรรมการต่างๆในการสอบ 
3. จัดบริการเดินข้อสอบโดยประสานงานกับกรรมการที่ท าหน้าที่รักษาข้อสอบ 
4. ประสานงานการจัดห้องสอบ 
5. รับ – จ่ายและเก็บข้อสอบให้ปลอดภัย 
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเข้าปึกกระดาษค าตอบวิชาต่างๆ 
7. จัดอุปกรณ์ท่ีใช้สอบ 
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3. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6   
 วันที่  26-28 ธันวาคม 2560 

ห้อง ผู้ก ากับห้องสอบ 
ม.1/1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา  เจริญผล นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม 
ม.1/2 นางเสาวลักษณ์  ค ามะโคตร นายนพพร  นามสว่าง 
ม.2/1 นางสาวนุชนาถ  พานค า นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ 
ม.2/2 นางสาวจิราพร  เอ่ียมสะอาด นางสาวอรทัย  ฝ่ายนา 
ม.3/1 นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร นางสาวอนงค์  ดลชม 
ม.3/2 นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ - 
ม.4 นายโสภณ  วงษ์คงดี นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู
ม.5 นายเอกลักษณ์  เทศเล็ก นางภัทรนิดา  แสงรัตน์ 
ม.6 นายวัชรพงศ์ บุญต้น นางสาวนิรมล  ดอกดิน 

มีหน้าที ่   ก ากับห้องสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4.  คณะกรรมการโรเนียว 
 นายสมพร  ศรีเพ็ชร  และครูประจ าวิชา 
มีหน้าที ่   ด าเนินการโรเนียว ถ่ายเอกสารข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อย 
 

5.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
 ครูประจ าวิชาเป็นกรรมการตรวจข้อสอบตามวิชาที่รับผิดชอบ 
มีหน้าที ่   ตรวจข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ 
1.  นายนพพร นามสว่าง  ประธานกรรมการ 
2.  ครูที่ปรึกษาทุกห้อง   กรรมการ 
3.  นักการภารโรง   กรรมการ 

 

     ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด 

 

สั่ง  ณ  วันที่   13   ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
     
 
 
 
 

       (นายปรีชา  นาคศิริ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม 
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ตำรำงสอบกลำงภำค    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6   ภำคเรียนที่   2  ปีกำรศึกษำ   2560 
 

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค21102  27 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค21202  

10.05-11.05 น. ว21102  10.05-10.50 น. อ21102 
13.00-13.30 น. ส21104  13.00-13.30 น. ส21103 
14.05-14.35 น. ง20219  14.05-14.35 น. จ20202 

 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. ว21202 

09.50-10.50 น. ท21102 
13.00-13.30 น. ศ21102 
14.05-14.35 น. ง21102 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค22102  27 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. อ22202 (ม.2/2 อ-ศ) 

10.05-10.50 น. ว22102  09.00-10.00 น. ค22202 (ม.2/1) 
13.00-13.30 น. ส22104  10.05-10.50 น. อ22102 
13.35-14.35 น. ง20221  13.00-13.45 น. ส22103 

    14.05-14.35 น. จ20204 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.30 น. ว22202 (ม.2/1) 

09.35-10.20 น. ท22102 
13.00-13.30 น. ศ22102 
14.05-14.35 น. ง22102 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค23102  27 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. อ23202 (ม.3/2 อ-ศ) 

10.05-11.05 น. ว23102  09.00-10.00 น. ค23202 (ม.3/1) 
13.00-13.30 น. ส23104  10.05-10.50 น. อ23102 
13.35-14.35 น. ง20224  13.00-13.30 น. ส23103 

    14.05-14.35 น. จ20206 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. ว23202 (ม.3/1) 

09.50-10.50 น. ท23102 
13.00-13.30 น. ศ23102 
14.05-14.35 น. ง23102 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค31102  27 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. ว31282 (ม.4/2) 

10.05-10.50 น. ว31102  09.00-10.00 น. ค21202 (ม.4/1) 
10.55-11.25 น. ส31102  10.05-10.50 น. ท31102 
13.00-14.00 น. ว31222 (ม.4/1)  10.55-11.40 น. ส31104 
14.05-14.35 น. ศ31102  13.00-13.45 น. อ31102 

    14.05-14.35 น. ง30220 
       

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.30 น. ท30208 (ม.4/2) 

09.00-10.00 น. ว31202 (ม.4/1) 
10.05-10.50 น. อ31202 
13.00-14.00 น. ว31242 (ม.4/1) 
13.00-14.00 น. ง30221 (ม.4/2) 
14.05-14.35 น. จ30202 
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ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค32102  27 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค32202 (ม.5/1) 

10.05-11.05 น. ว32102  09.00-10.00 น. ว32284 (ม.5/2) 
11.10-11.55 น. ส32102  10.05-10.50 น. ท32102 
13.00-14.00 น. ว32244 (ม.5/1)  10.55-11.40 น. ส32104 
14.05-14.35 น. ศ32102  13.00-13.45 น. อ32102 

    14.05-14.35 น. ง30215 
       

วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.30 น. ท30210 (ม.5/2) 

09.00-10.00 น. ว32204 (ม.5/1) 
10.05-10.50 น. อ32202 
13.00-13.30 น. ง30223 (ม.5/2) 
13.00-14.00 น. ว32244 (ม.5/1) 
14.05-14.35 น. จ30204 

 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
26 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค33102  27 ธ.ค. 60 09.00-10.00 น. ค33202 (ม.6/1) 

10.05-10.50 น. ว33102  10.05-10.50 น. ท33102 
13.00-14.00 น. ว33226 (ม.6/1)  13.00-13.45 น. อ33102 
14.05-14.35 น. ง33102  13.50-14.35 น. ง30217 

       
วัน/เดือน/ปี เวลา รหัสวิชา 
28 ธ.ค. 60 09.00-09.45 น. ส30207 (ม.6/2) 

09.00-10.00 น. ว33206 (ม.6/1) 
10.05-10.50 น. อ33202 
10.55-11.25 น. จ30206 
13.00-13.45 น. ส33102 
14.05-14.35 น. ศ33102 
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วิชำที่สอบนอกตำรำง 
 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
พ21102 
พ21104 
ส30232 
ง20219 

พ22102 
พ22104 
ท20204 
ส20234 
ศ22202 
ง20204 

พ23102 
พ23104 
ท20206 
ส20236 
ศ23202 
ง20206 

พ31102 
ง31102 
ท30202 
ส30232 
ศ30211 
พ31202 

พ32102 
ง32102 
ท30204 
ส30234 
ศ30211 
พ32202 

พ33102 
ท30206 
ท30212 
ว32288 
ศ30211 
พ33202 

 
 

ห้องสอบ 
 

ระดับชั้น ห้องสอบ 

ม.1/1 ห้อง 215 
ม.1/2 ห้อง 214 
ม.2/1 ห้อง 213 
ม.2/2 ห้อง 212 
ม.3/1 ห้อง 211 
ม.3/2 ห้อง 111 
ม.4 ห้อง 123 
ม.5 ห้อง 112 

ม.6 ห้อง 124 
 

หมำยเหตุ 
1. ครูประจ าวิชาจัดส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบที่ นางสาวศิริพร  แทนทด  และฝ่ายวิชาการ 

ที่ห้องวิชาการ  ระดับชั้น ม.1 - ม. 6  ภายในวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  
2. สอบนอกตาราง  ระดับชั้น ม.1 -  ม.6 ให้เสร็จภายในวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2560                            


