คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยำคม
ที่ 159 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
เพื่อให้การดาเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1-ม.6 ระหว่าง
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการและคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2546 เรื่องการมอบอานาจบังคับบัญชาลูกจ้างประจา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนด
วันเวลาในการสอบดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. นายปรีชา
นาคศิริ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร
แทนทด
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยการสอบให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการกลาง
1. นางสาวศิริพร
แทนทด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ
สาสมจิตต์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. จัดบริการน้าดื่มแก่กรรมการต่างๆในการสอบ
3. จัดบริการเดินข้อสอบโดยประสานงานกับกรรมการที่ทาหน้าที่รักษาข้อสอบ
4. ประสานงานการจัดห้องสอบ
5. รับ – จ่ายและเก็บข้อสอบให้ปลอดภัย
6. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเข้าปึกกระดาษคาตอบวิชาต่างๆ
7. จัดอุปกรณ์ที่ใช้สอบ

3. คณะกรรมการกากับห้องสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6
ว/ด/ป
11 ก.ค. 61

12 ก.ค. 61

เวลา
09.00-09.20 น.
09.20-10.10 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

ม.4

ม.5

นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ
นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์
นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
นางสาวอรทัย ฝ่ายนา

นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวอนงค์ ดลชม
นายโสภณ วงษ์คงดี
นายโสภณ วงษ์คงดี

นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์
นายวัชรพงศ์ บุญต้น
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ

09.00-09.20 น.
09.20-10.10 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
14.00-14.50 น.
14.50-15.15 น.

นางสาวศิริพร แทนทด
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
นางสาวศิริธร พลเยี่ยม
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ

นางสาวอรทัย ฝ่ายนา

นายนพพร นามสว่าง
นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล

นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
นายโสภณ วงษ์คงดี
นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์
นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต์

ม.6

นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู

นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ห้อง
ผู้กากับห้องสอบ
ม.1/1
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก
ม.1/2
นางสาวศิริธร พลเยี่ยม
ม.2/1
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนียา เจริญผล
นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ม.2/2
นางสาวนิรมล ดอกดิน
ม.3/1
นางสาวนุชนาถ พานคา
นายนพพร นามสว่าง
ม.3/2
นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
ม.4
นางสาวอนงค์ ดลชม
นายวัชรพงศ์ บุญต้น
ม.5
นายโสภณ วงษ์คงดี
นายเดชอุดม แก้วประเสริฐ
ม.6
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นางสาวอรทัย ฝ่ายนา
มีหน้าที่ กากับห้องสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียว
นายสมพร ศรีเพ็ชร และครูประจาวิชา
มีหน้าที่ ดาเนินการโรเนียวให้เสร็จเรียบร้อย
5. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
ครูประจาวิชาเป็นกรรมการตรวจข้อสอบตามวิชาที่รับผิดชอบ
มีหน้าที่ ตรวจข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อย
6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ
1. นายนพพร นามสว่าง
2. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
3. นักการภารโรง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กากับการสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายปรีชา นาคศิริ)
ผู้อานวยการโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม

-4ตำรำงสอบกลำงภำค ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี

เวลา

รหัสวิชา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
14.10-14.55 น.
15.05-15.35 น.

ค21101
ท21101
ค21201
อ21101
จ20201

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
วัน/เดือน/ปี

เวลา

รหัสวิชา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
14.10-14.55 น.
15.05-15.35 น.

ค22101
ท22101
ค22201
อ22101
จ20203

ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3
วัน/เดือน/ปี

เวลา

รหัสวิชา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-13.30 น.
13.00-13.45 น.
13.00-14.00 น.
14.10-14.55 น.
15.05-15.35 น.

ค23101
ท23101
ท20205 (ม.3/2 ท-อ)
อ23201 (ม.3/2 อ-ศ)
ค23201 (ม.3/1)
อ23101
จ20205

-5ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.00 น.

ค31101
ว31101
ว31241 (ม.4/1)
ง30219 (ม.4/2)
ศ31101

12 ก.ค. 61

วัน/เดือน/ปี

เวลา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-10.55 น.
13.00-13.45 น.
14.00-14.30 น.
15.00-15.30 น.

เวลา

11 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.00 น.

ค32101
ว32101
ว32243 (ม.5/1)
ง30222 (ม.5/2)
ศ32101

12 ก.ค. 61

วัน/เดือน/ปี

เวลา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-10.55 น.
13.00-13.45 น.
14.00-14.30 น.
15.00-15.30 น.

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-13.45 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.15 น.

ค31201 (ม.4/1)
ว30281 (ม.4/2)
ท31101
ท30207 (ม.4/2)
ว31201 (ม.4/1)

ส31101

รหัสวิชา
ว31221 (ม.4/1)
ส31103
อ31101
ง30218
จ30201

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

เวลา

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-13.30 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.15 น.

ค32201 (ม.5/1)
ว32283 (ม.5/2)
ท32101

รหัสวิชา
ว32223 (ม.5/1)
ส32103
อ32101
ง30226
จ30203

ท30209 (ม.5/2)
ว32203 (ม.5/1)
ส32101

-6ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

11 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.10-10.40 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.00 น.

ค33101
ศ33101
ว33101
ง33101

12 ก.ค. 61

วัน/เดือน/ปี

เวลา

13 ก.ค. 61

09.00-10.00 น.
10.30-11.00 น.
13.00-13.45 น.
14.00-14.30 น.

เวลา

รหัสวิชา

09.00-09.30 น.
09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
13.00-14.00 น.
14.30-15.15 น.

ง30224 (ม.6/2)

รหัสวิชา
ว33225 (ม.6/1)
จ30205
อ33101
ง30216

ค33201 (ม.6/1)
ท33101

ว33205 (ม.6/1)
ส33101

-7วิชำที่สอบนอกตำรำง
ม.1
ว21101
ส21101
ส21102
พ21101
พ21103
ศ21101
ง21101
ว21201
ส20231
ง20226

ม.2
ว22101
ส21101
ส21102
พ21101
พ22103
ศ21101
ง21101
ว22201
ส20233
ง20222

ม.3
ว23101
ส23101
ส23102
พ23101
พ23103
ศ23101
ง23101
ว23201
ส20235
ศ23201
ง20208
ง20223

ม.4
พ31101
ง31101
ท30201
ส30231
พ31201
อ31201
พ31201

ม.5
พ32101
ง32101
ท30203
ส30233
ศ30201
พ33201
อ32201

ม.6
พ33101
ท30205
ท30211
ว33287
ศ30201
ส30234
พ33201
อ33201

ห้องสอบ
ระดับชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4
ม.5
ม.6

ห้องสอบ
ห้อง 215
ห้อง 112
ห้อง 213
ห้อง 212
ห้อง 211
ห้อง 111
ห้อง 112
ห้อง 124
ห้อง 123

หมำยเหตุ
1. ครูประจาวิชาจัดส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบที่ นางสาวศิริพร แทนทด และฝ่ายวิชาการ
ที่ห้องวิชาการ ระดับชั้น ม.1 - ม. 6 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. สอบนอกตาราง ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ให้เสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

