คําสั่งโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
ที่ 300 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
เพื่อใหการดําเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1-ม.6 ระหวาง
วันที่ 6-8 มกราคม 2563 ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.
2546 เรื่องการมอบอํานาจบังคับบัญชาลูกจางประจํา จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด
วันเวลาในการสอบดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1. นายชาตรี
เจริญสุข
ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
ปฏิบัติหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ กรรมการ
3. นางสาวศิริพร แทนทด
ครู คศ.3
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการสอบใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการกลาง
1. นางสาวศิริพร แทนทด
ครู คศ.3
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา สรรเสริญ
ครู คศ.1
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่
1. ประสานงานกับทุกฝายเพื่อใหการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย
2. จัดบริการน้ําดื่มแกกรรมการตางๆในการสอบ
3. จัดบริการเดินขอสอบโดยประสานงานกับกรรมการที่ทําหนาที่รักษาขอสอบ
4. ประสานงานการจัดหองสอบ
5. รับ – จายและเก็บขอสอบใหปลอดภัย
6. ตรวจสอบความเรียบรอยของการเขาปกกระดาษคําตอบวิชาตางๆ
7. จัดอุปกรณที่ใชสอบ

3. คณะกรรมการกํากับหองสอบ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
หอง
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4
ม.5
ม.6

ผูกํากับหองสอบ
นางสาวสิริวิมล คงลอด
นายเดชอุดม แกวประเสริฐ
นายเมธัส เจริญผล
นายธนัตถสรณ วงศพึ่ง
นางสาวสิตานัน ชุมเกษียร
นายเอกลักษณ เทศเล็ก
นางสาวศิริธร พลเยี่ยม
นางสาวสุพรรษา กฐินไทย
วาที่รอยตรีหญิงธนียา เจริญผล
นางสาวอรทัย ฝายนา
นางจิราพร เอี่ยมสะอาด
นางสาวนิรมล ดอกดิน
นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู
นายนพพร นามสวาง
นางสาวอนงค ดลชม
นางสาวอรพรรณ สาสมจิตต
นายโสภณ วงษคงดี
นายวัชรพงศ บุญตน

มีหนาที่ กํากับหองสอบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย
4. คณะกรรมการฝายโรเนียว
นายสมพร ศรีเพ็ชร และครูประจําวิชา
มีหนาที่ ดําเนินการโรเนียวใหเสร็จเรียบรอย
5. คณะกรรมการตรวจขอสอบ
ครูประจําวิชาเปนกรรมการตรวจขอสอบตามวิชาที่รับผิดชอบ
มีหนาที่ ตรวจขอสอบใหเสร็จเรียบรอย
6. คณะกรรมการจัดหองสอบ
1. นายนพพร นามสวาง
2. ครูที่ปรึกษาทุกหอง
3. นักการภารโรง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกทานที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการปฏิบัติของผูกํากับการสอบ พ.ศ.2548 โดยเครงครัด
สั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายชาตรี เจริญสุข)
ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.20 น.
14.25-14.55 น.

ค21102
ว21102
อ21102
ส21103
ศ21102

7 ม.ค. 63

เวลา

รหัสวิชา

09.00-09.45 น.
09.50-10.20 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.05 น.
14.10-14.40 น.

ค21201
ว21104
ส21104
จ20202
ง21102

วัน/เดือน/ป

เวลา

รหัสวิชา

8 ม.ค. 63

09.00-09.45 น.
09.50-10.50 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.05 น.
14.10-14.40 น.

ว21202
ท21102
ส20232
พ21102
ว21292

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.35 น.
14.40-15.10 น.

ค22102
ว22102
อ22102
ส22103
ศ22102

7 ม.ค. 63

เวลา

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
10.05-10.35 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.20 น.
14.25-14.55 น.

ค22202
ว22104
ส22104
จ20204
ง22102

วัน/เดือน/ป

เวลา

รหัสวิชา

8 ม.ค. 63

09.00-09.45 น.
09.50-10.35 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.05 น.
14.10-14.40 น.

ว22202
ท22102
ส20234
พ22102
ว20221

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.20 น.
14.25-14.55 น.

ค23102
ว23102
อ23102
ส23103
ศ23102

7 ม.ค. 63

เวลา

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.05 น.
14.10-14.40 น.

ค23202
ง20224
ส23104
จ20206
ง23102

วัน/เดือน/ป

เวลา

รหัสวิชา

8 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.05 น.

ว23202
ท23102
ส20236
พ23102

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
11.10-11.40 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.35 น.
14.40-15.25 น.

ค31102
ว31102
พ31102
ส31102
ว31104
ท30202

7 ม.ค. 63

วัน/เดือน/ป

เวลา

8 ม.ค. 63

09.00-09.30 น.
09.00-10.00 น.
10.05-10.35 น.
10.40-11.25 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.50 น.

เวลา

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
09.00-10.00 น.
10.05-10.50 น.
10.55-11.25 น.
11.30-12.00 น.
13.00-13.30 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.35 น.
14.40-15.25 น.

ค31202 (ม.4/1)
ว31282 (ม.4/2)
ส31104

รหัสวิชา
ว30221 (ม.4/2)
ว31202 (ม.4/1)
ส30232
ท31102
ว31242 (ม.4/1)
อ31102

ว31292
ศ31102
ท30208 (ม.4/2)
ว31222 (ม.4/1)
จ30202
อ31202

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
11.10-11.40 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.35 น.
14.40-15.25 น.

ค32102
ว32102
พ32102

7 ม.ค. 63

ส32102
ว32104
ท30204

วัน/เดือน/ป

เวลา

8 ม.ค. 63

09.00-09.30 น.
09.00-10.00 น.
10.05-10.35 น.
10.40-11.25 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.50 น.

เวลา

6 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-11.05 น.
11.10-11.40 น.
13.00-13.45 น.
13.50-14.20 น.
14.25-14.55 น.

ค33102
ว33102
พ33102
ส33102
ง33102
ท30206

7 ม.ค. 63

วัน/เดือน/ป

เวลา

8 ม.ค. 63

09.00-10.00 น.
10.05-10.50 น.
10.55-11.25 น.
13.00-13.30 น.
13.35-14.20 น.

รหัสวิชา

09.00-10.00 น.
09.00-10.00 น.
10.05-10.50 น.
10.55-11.25 น.
11.30-12.00 น.
13.00-13.30 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.35 น.
14.40-15.25 น.

ค32202 (ม.5/1)
ว30284 (ม.5/2)

ส32104
ว30215
ศ32102
ท30210 (ม.5/2)
ว32224 (ม.5/1)
จ30204
อ32202

รหัสวิชา
ว30223 (ม.5/2)
ว32204 (ม.5/1)
ส30234
ท32102
ว32244 (ม.5/1)
อ32102

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รหัสวิชา
วัน/เดือน/ป

วัน/เดือน/ป

เวลา

เวลา
09.00-10.00 น.
10.05-10.35 น.
10.40-11.25 น.
13.00-13.45 น.
13.00-14.00 น.
14.05-14.35 น.

รหัสวิชา
ว33206 (ม.6/1)
ท33102
ศ33102
ว33288
อ33102

รหัสวิชา
ค33202 (ม.6/1)
ง30217
อ33202
ท30212 (ม.6/2)
ว33226 (ม.6/1)
จ30206

วิชาที่สอบนอกตาราง
ม.1
พ21104

ม.2
พ22104

ม.3
พ23104

ม.4
ศ30206
พ31202

ม.5
ศ30205
พ32204

ม.6
ศ30212
พ33204
ง30225

หองสอบ
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

หองสอบ
หอง 215
หอง 214
หอง 213
หอง 212
หอง 211
หอง 111
หอง 112
หอง 124
หอง 123

หมายเหตุ
1. ครูประจําวิชาจัดสงขอสอบและกระดาษคําตอบที่ นางสาวศิริพร แทนทด และฝายวิชาการ
ที่หองวิชาการ ระดับชั้น ม.1 - ม. 6 ภายในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563
2. สอบนอกตาราง ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ใหเสร็จภายในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

