
 

 

 

 
 

คําส่ังโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 

ท่ี 138 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 

                                                                  

เพ่ือใหการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น  ม.1-ม.6 ระหวาง 

วันท่ี 8 - 10  กรกฎาคม 2562  ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับ

พนักงานราชการและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 9/2546 ลงวันท่ี  7 กรกฎาคม พ.ศ.

2546 เรื่องการมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด 

วันเวลาในการสอบดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายชาตรี   เจริญสุข    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศิริพร  แทนทด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  อํานวยการสอบใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

2. คณะกรรมการกลาง 

1.  นางสาวศิริพร  แทนทด    ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ   กรรมการ 

3.  นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี 

1. ประสานงานกับทุกฝายเพ่ือใหการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. จัดบริการน้ําดื่มแกกรรมการตางๆในการสอบ 

3. จัดบริการเดินขอสอบโดยประสานงานกับกรรมการท่ีทําหนาท่ีรักษาขอสอบ 

4. ประสานงานการจัดหองสอบ 

5. รับ – จายและเก็บขอสอบใหปลอดภัย 

6. ตรวจสอบความเรียบรอยของการเขาปกกระดาษคําตอบวิชาตางๆ 

7. จัดอุปกรณท่ีใชสอบ 

 



3. คณะกรรมการกํากับหองสอบ   

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 

 

หอง ผูกํากับหองสอบ 

ม.1/1 นางสาวสิริวิมล  คงลอด นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ 

ม.1/2 นายเมธัส  เจรญิผล นายธนัตถสรณ  วงศพ่ึง 

ม.2/1 นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร นายเอกลักษณ  เทศเล็ก 

ม.2/2 นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม นายนพพร  นามสวาง 

ม.3/1 วาท่ีรอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล นางสาวอรทัย  ฝายนา 

ม.3/2 นางจิราพร  เอ่ียมสะอาด นางสาวนิรมล  ดอกดิน 

ม.4 นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภ ู นางสาวนุชนาถ  พานคํา 

ม.5 นางสาวอนงค  ดลชม นางสาวสุพรรษา  กฐนิไทย 

ม.6 นายโสภณ  วงษคงดี นายวัชรพงศ  บุญตน 

 

มีหนาท่ี    กํากับหองสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

4.  คณะกรรมการฝายโรเนียว 

 นายสมพร  ศรีเพ็ชร  และครูประจําวชิา 

มีหนาท่ี    ดําเนินการโรเนียวใหเสร็จเรียบรอย 
 

5.  คณะกรรมการตรวจขอสอบ 

 ครูประจําวิชาเปนกรรมการตรวจขอสอบตามวิชาท่ีรับผิดชอบ 

มีหนาท่ี    ตรวจขอสอบใหเสร็จเรียบรอย 
 

6. คณะกรรมการจัดหองสอบ 

1.  นายนพพร นามสวาง  ประธานกรรมการ 

2.  ครท่ีูปรึกษาทุกหอง   กรรมการ 

3.  นักการภารโรง   กรรมการ 
 

     ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการทุกทานท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยการปฏิบัติของผูกํากับการสอบ พ.ศ.2548 โดยเครงครัด 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   27  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

  
     

 

 

       (นายชาตรี  เจริญสุข) 

                        ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
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ตารางสอบกลางภาค    ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6   ภาคเรียนท่ี   1  ปการศึกษา   2562 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค21101  9 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค21201 

10.05-11.05 น. ว21101  10.05-11.05 น. ว21201 

13.30-14.30 น. ท21101  13.00-13.45 น. ส21101 

    14.00-14.30 น. จ20201 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.30 น. ว21291 

09.35-10.20 น. ส21102 

10.25-10.55 น. ง21101 

13.00-13.45 น. อ21101 

13.50-14.35 น. พ21101 

 

 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค22101  9 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค22201 

10.05-11.05 น. ว22101  10.05-10.50 น. ว22201 

13.00-14.00 น. ท22101  10.55-11.25 น. ส20233 

14.05-14.35 น. ศ22101  13.00-13.45 น. ส22101 

    14.00-14.30 น. จ20203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.45 น. ว20222 

09.50-10.35 น. ส22102 

10.40-11.10 น. ง22101 

13.00-13.45 น. อ22101 

13.50-14.35 น. พ22101 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค23101  9 ก.ค. 62 

 

09.00-10.00 น. ค23201 

10.05-11.05 น. ว23101  10.05-11.05 น. ว23201 

13.00-14.00 น. ท23101  11.10-11.40 น. ส20235 

14.05-14.35 น. ศ23101  13.00-13.45 น. ส23101 

    14.00-14.30 น. จ20205 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.45 น. ง20223 

09.50-10.20 น. ส23102 

10.25-10.55 น. ง23101 

13.00-13.45 น. อ23101 

13.50-14.35 น. พ23101 

 

 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค31101  9 ก.ค. 62 09.00-09.45 น. ว31281 (ม.4/2) 

10.05-10.50 น. ว31101  09.00-10.00 น. ค31201 (ม.4/1) 

10.55-11.25 น. จ30201  10.05-10.50 น. ว30219 (ม.4/2) 

13.00-13.45 น. ว31241 (ม.4/1)  10.05-11.05 น. ว31221 (ม.4/1) 

13.50-14.50 น. ท31101  11.10-11.40 น. ศ31101 

    13.00-13.45 น. อ31101 

    13.50-14.35 น. ส31103 

      

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.30 น. ท30207 (ม.4/2) 

09.00-10.00 น. ว31201 (ม.4/1) 

10.05-10.50 น. ส31101 

10.55-11.25 น. พ31101 

13.00-13.45 น. ว31291 

13.50-14.35 น. ท30201 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค32101  9 ก.ค. 62 09.00-09.45 น. ว32283 (ม.5/2) 

10.05-10.50 น. ว32101  09.00-10.00 น. ค32201 (ม.5/1) 

10.55-11.40 น. อ32201  10.05-10.50 น. ว30222 (ม.5/2) 

13.00-13.45 น. ว32243 (ม.5/1)  10.05-11.05 น. ว32223 (ม.5/1) 

13.50-14.50 น. ท32101  11.10-11.40 น. ศ32101 

    13.00-13.45 น. อ32101 

    13.50-14.35 น. ส32103 
 

 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.30 น. ท30209 (ม.5/2) 

09.00-10.00 น. ว32203 (ม.5/1) 

10.05-10.50 น. ส32101 

10.55-11.40 น. พ32101 

13.00-13.45 น. ว30226 

13.50-14.20 น. ท30203 

14.25-14.55 น. จ30203 
 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา  วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

8 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค33101  9 ก.ค. 62 09.00-10.00 น. ค33201 (ม.6/1) 

10.05-10.50 น. ว33101  10.05-10.50 น. ว33287 

10.55-11.40 น. อ33101  10.55-11.40 น. ศ33101 

13.00-14.00 น. ท33101  13.00-13.45 น. ง30224 (ม.6/2) 

14.05-14.50 น. อ33201  13.00-14.00 น. ว33225 (ม.6/1) 

    14.05-14.35 น. ง33101 
 

วัน/เดือน/ป เวลา รหัสวิชา 

10 ก.ค. 62 09.00-09.30 น. ท30211 (ม.6/2) 

09.00-10.00 น. ว33205 (ม.6/1) 

10.05-10.50 น. ส33101 

10.55-11.25 น. พ33101 

13.00-13.30 น. ง30214 

13.50-14.20 น. ท30205 

14.25-14.55 น. จ30205 
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วิชาท่ีสอบนอกตาราง 

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

ว21103 

พ21103 

ศ21101 

ส20231 

 

ว22103 

พ22103 

 

พ23103 

 

ว31103 

ส30231 

ศ30203 

พ31201 

อ31201 

ว32103 

ส30233 

ศ30203 

พ33201 

 

ศ30203 

พ33201 

 

 

 

หองสอบ 

 

ระดับชั้น หองสอบ 

ม.1/1 หอง 215 

ม.1/2 หอง 214 

ม.2/1 หอง 213 

ม.2/2 หอง 212 

ม.3/1 หอง 211 

ม.3/2 หอง 111 

ม.4 หอง 112 

ม.5 หอง 124 

ม.6 หอง 123 

 

หมายเหตุ 

1. ครูประจําวิชาจัดสงขอสอบและกระดาษคําตอบท่ี นางสาวศิริพร  แทนทด  และฝายวิชาการ 

ท่ีหองวิชาการ  ระดับชั้น ม.1 - ม. 6  ภายในวันท่ี  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  

2. สอบนอกตาราง  ระดับชั้น ม.1 -  ม.6 ใหเสร็จภายในวันท่ี  10  กรกฎาคม  พ.ศ.2562      


	คำสั่งโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
	เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562


