
 
 

คําสั่งโรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 

ที่ 54/2559 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค  
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

------------------------------------------------- 

 ดวย โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา กําหนดการสอบปลายภาค  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559 ระหวางวันที่ 13 – 15  กันยายน  2559  เพ่ือใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย

และเกิดผลดีตอทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2559  ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง 

การดําเนินการสอบ ประกอบดวย 

1. 1  นายวิรัช  ชูสิน     ประธานกรรมการ 

1.2  นายสมพร  สขุเกษม         รองประธาน 

1.3  นายบุญวัฒน  จวนสวาง           รองประธาน 

1.4  นางสาวอรพิน  เรืองศรี   กรรมการ 

1.5  นายไพศาล  คงสุวรรณ   กรรมการ 

1.6  นายวิรัตน  ขุนราช    กรรมการและเลขานุการ 

1.7  นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการดาํเนินการสอบ ประกอบดวย 

2.1  คณะกรรมการกลาง มีหนาที่ อํานวยความสะดวก ในจัดหองสอบ การดําเนินการ

สอบ การจัด/สง และเก็บแบบทดสอบทุกรายวิชาที่ทําการสอบ พรอมทั้งคืนขอสอบใหครูประจําวิชา         

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย 

2.1.1  นายวิรัตน  ขุนราช   หัวหนา 

2.1.๒  นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ ผูชวย 

2.1.3  นางสาวกาญจนา  เจยีรต้ิว  ผูชวย 

 

 

/2.2  คณะกรรมการจัดทําตารางสอบ...   
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2.2  คณะกรรมการจัดทําตารางสอบ  มีหนาที่ สํารวจวิชาที่จัดสอบในตาราง กําหนด

ตาราง เวลาสอบของแตละวิชา และหองสอบของแตละช้ันเรียน ประกอบดวย 

2.2.1  นายวิรัตน  ขุนราช   หัวหนา 

2.2.2  นางสาวอมร   ชวยพันธ  ผูชวย 

2.3  คณะกรรมการอัดสาํเนาแบบทดสอบ  มหีนาที่ รับแบบทดสอบตนฉบับจากครูผูสอน 

และทําสําเนาแบบทดสอบใหเพียงพอกับผูเขาสอบแตละวิชา  ประกอบดวย 

2.3.1  นายสุพล  ดําสิโก   หัวหนา 

2.3.2  นายไพบูลย  สังขะบุญญา  ผูชวย 

2.4  คณะกรรมการควบคุมหองสอบ มีหนาที่ ควบคุม ดูแลการจัดหองสอบ การสอบ

ของนักเรียนที่รับผิดชอบใหเปนไปตามระเบียบการเขาสอบ ตรวจนับจํานวนแบบทดสอบ และ

กระดาษคําตอบของผูเขาสอบใหครบถวนกอนสงคืนกรรมการกลาง ประกอบดวย 

หอง

สอบ กรรมการควบคุมหองสอบ 

13  

ก.ย. 

59 

14  

ก.ย. 

59 

15  

ก.ย. 

59 

ค.1 นายเอกชัย  มงชู นายบุญวัฒน  จวนสวาง ม.1/1 ม.1/1 ม.1/1 

ท.2 นายบุญพา  สทิธิศักด์ิ  นายไพศาล  คงสุวรรณ ม.1/2 ม.1/2 ม.1/2 

พ.1 วาที่ ร.ต.หญงิอรจิรา  ทะลิทอง นายสุธน  ขวัญแกว ม.1/3 ม.1/3 ม.1/3 

อ.1 นายสมพร  สขุเกษม นายนเรศ  ทองมี ม.2/1 ม.2/1 ม.2/1 

ส.1 นางประนอม  ประยูร น.ส.อรพิน  เรอืงศรี ม.2/2 ม.2/2 ม.2/2 

ส.2 นางยุพิน  ชูเรืองสุข นายแวรอนิง  แวเด็ง ม.2/3 ม.2/3 ม.2/3 

ท.1 นางแฉลม  ศรสีุวรรณ นางสงวนศรี  เกลาจีน ม.3/1 ม.3/1 ม.3/1 

ท.3 นายพุทธิพงษ  เอ่ียวสกุล น.ส.อมร  ชวยพันธ 
ม.3/2, 

ม.3/3 

ม.3/2, 

ม.3/3 

ม.3/2, 

ม.3/3 

ค.2 นางจุรีภรณ  นอยเสง่ียม นายวิรัช  หวังสป ม.4/1 ม.4/1 ม.4/1 

ค.3 นายสน่ัน  สุวรรณวงศ นางสมใจ  สุวรรณวงศ ม.4/2 ม.4/2 ม.4/2 

ว.1 นางอรทัย  คงสุวรรณ นายธเนศ  ทองตัน ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 

อ.2 น.ส. ปรัศนี  บินแจะแม Mr.Herbert C.Donguines ม.5/2 ม.5/2 ม.5/2 

ว.2 นางอัจฉราภรณ  ศรีไสยเพชร นายยศวัฒน  แกวดํา ม.6/1 ม.6/1 ม.6/1 

อ.3 น.ส. สุทธิพร  แกลวทนงค น.ส. พิษณา  บัวชุม ม.6/2 ม.6/2 ม.6/2 

 

 

 /2.5  คณะกรรมการรับ-สงซองขอสอบ… 
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2.5  คณะกรรมการรบั-สงซองแบบทดสอบ  มหีนาที่ รบัซองแบบทดสอบจากหองวิชาการ 

ไปสงยังหองสอบ และนําซองแบบทดสอบที่สอบเรียบรอยแลวจากหองสอบมาสงคืนทีห่องวิชาการ   

ประกอบดวย 

2.5.1  นายสุพล  ดําสิโก   หัวหนา 

2.5.2  นายไพบูลย  สังขะบุญญา  ผูชวย 

2.5.3  นางเฉลิม  ศิริประภา  ผูชวย 

 2.6  คณะกรรมการควบคุมสัญญาณเวลา  มีหนาที่ ควบคุมเครื่องบอกสัญญาณเวลา    

ใหเปนไปตามตารางสอบ ประกอบดวย 

2.6.1  นายสุธน  ขวัญแกว   หัวหนา 

2.6.2  นายสพุล  ดําสิโก   ผูชวย 
   

 ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตามคําสั่งน้ี  ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบวาดวย   

การปฏิบัติของผูกํากับการสอบอยางเครงครัด และเต็มความสามารถ  เพ่ือประโยชนของทางราชการตอไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  5  กันยายน พ.ศ. 2559 

 

            

   (นายวิรัช  ชูสิน) 

               ผูอํานวยการโรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 
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ตารางสอบปลายภาค 1 / 2559 

วัน เวลา 08:30 - 10:00 10:10 - 11:10 11:10 - 12:10 12:10 - 13:40 13:50 - 14:50 

  ม.1 ค21101 ท21101  ส21102 จ21203 

13 ม.2 ค22101 ท22101  ส22102 จ22203 

ก.ย. ม.3 ค23101 ท23101  ส23102 จ23203 

59 ม.4/1 ค31101 ท31101  ว31241 ส31102 

  ม.4/2 ค31101 ท31101   ส31102 

  ม.5/1 ค32101 ท32101  ว32241 ส32102 

  ม.5/2 ค32101 ท32101   ส32102 

  ม.6/1 ค33201 ท33101  ว33241  

  ม.6/2 ค33203 ท33101  ท33201  

  ม.1 ว21101 อ21101  พ21101 ค21201(1/1) 

14 ม.2 ว22101 อ22101  พ22101 ค22201(2/1) 

ก.ย. ม.3 ว23101 อ23101  พ23101  

59 ม.4/1 อ31101 ว31101  ว31221 จ31205 

  ม.4/2 อ31101 ว31101  ท31201 จ31207 

  ม.5/1 ว32101 อ32101  ว32221 จ32205 

  ม.5/2 ว32101 อ32101   จ32207 

  ม.6/1 ว33101 อ33201  ว33221 จ33205 

  ม.6/2 ว33101 อ33201   จ33207 

  ม.1 ส21101 อ21203  ง21101  

15 ม.2 ส22101 อ22203  ง22101  

ก.ย. ม.3 ส23101 อ23203    

59 ม.4/1 ว31201 ส31101  ค31201  

  ม.4/2 ส30211 ส31101    

  ม.5/1 ว32201 ส32101  ค32201 ง32101 

  ม.5/2 ส30205 ส32101   ง32101 

  ม.6/1 ว33201 ส33101    

  ม.6/2 ส30207 ส33101    

 



วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/1 ค.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 ท21101 ภาษาไทย 1 ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/2 ท.2
59 12:10 - 13:40 ส21102 ประวัติศาสตร์ ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/3 พ.1

13:50 - 14:50 จ21203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.1/1 - ม.1/3
14 08:30 - 10:00 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/1 ค.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/2 ท.2
59 12:10 - 13:40 พ21101 สุขศึกษา ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/3 พ.1

13:50 - 14:50 ค21201 คณิตศาสตร์เสริม 1 ม.1/1 นร.ท่ีเลือก
15 08:30 - 10:00 ส21101 สังคมศึกษา ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/1 ค.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ21203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/2 ท.2
59 12:10 - 13:40 ง21101 การงานอาชีพ ม.1/1 - ม.1/3 ม.1/3 พ.1

13:50 - 14:50

วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/1 อ.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 ท22101 ภาษาไทย 3 ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/2 ส.1
59 12:10 - 13:40 ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/3 ส.2

13:50 - 14:50 จ22203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.2/1 - ม.2/3
14 08:30 - 10:00 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/1 อ.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/2 ส.1
59 12:10 - 13:40 พ22101 สุขศึกษา ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/3 ส.2

13:50 - 14:50 ค22201 คณิตศาสตร์เสริม 3 ม.2/1
15 08:30 - 10:00 ส22101 สังคมศึกษา ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/1 อ.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ22203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/2 ส.1
59 12:10 - 13:40 ง22101 การงานอาชีพ ม.2/1 - ม.2/3 ม.2/3 ส.2

13:50 - 14:50

ตารางสอบปลายภาค  1/2559
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59

ตารางสอบปลายภาค  1/2559
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59



วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/1 ท.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 ท23101 ภาษาไทย 5 ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/2 ท.3
59 12:10 - 13:40 ส23102 ประวัติศาสตร์ ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/3 ท.3

13:50 - 14:50 จ23203 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.3/1 - ม.3/3
14 08:30 - 10:00 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/1 ท.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/2 ท.3
59 12:10 - 13:40 พ23101 สุขศึกษา ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/3 ท.3

13:50 - 14:50
15 08:30 - 10:00 ส23101 สังคมศึกษา ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/1 ท.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ23203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/2 ท.3
59 12:10 - 13:40 ม.3/1 - ม.3/3 ม.3/3 ท.3

13:50 - 14:50
 

วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ม.4/1 - ม.4/2 ม.4/1 ค.2
ก.ย. 10:10 - 11:10 ท31101 ภาษาไทย 1 ม.4/1 - ม.4/2 ม.4/2 ค.3
59 12:10 - 13:40 ว31241 ชีววิทยา 1 ม.4/1

13:50 - 14:50 ส31102 ประวัติศาสตร์ ม.4/1 - ม.4/2
14 08:30 - 10:00 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ม.4/1 - ม.4/2 ม.4/1 ค.2
ก.ย. 10:10 - 11:10 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.4/1 - ม.4/2 ม.4/2 ค.3
59 12:10 - 13:40 ว31221 เคมี 1 ม.4/1

12:10 - 13:40 ท31201 การแต่งคําประพันธ์ ม.4/2
13:50 - 14:50 จ32205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.4/1
13:50 - 14:50 จ32207 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.4/2

15 08:30 - 10:00 ว31201 ฟิสิกส์ 1 ม.4/1 ม.4/1 ค.2
ก.ย. 08:30 - 10:00 ส30211 อาเซียนศึกษา ม.4/2 ม.4/2 ค.3
59 10:10 - 11:10 ส31101 สังคมศึกษา ม.4/1 - ม.4/2

12:10 - 13:40 ค31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.4/1
13:50 - 14:50

ตารางสอบปลายภาค  1/2559
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59

ตารางสอบปลายภาค  1/2559
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59



วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ม.5/1 - ม.5/2 ม.5/1 ว.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 ท32101 ภาษาไทย 3 ม.5/1 - ม.5/2 ม.5/2 อ.2
59 12:10 - 13:40 ว32241 ชีววิทยา 3 ม.5/1

13:50 - 14:50 ส32102 ประวัติศาสตร์ ม.5/1 - ม.5/2
14 08:30 - 10:00 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.5/1 - ม.5/2 ม.5/1 ว.1
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5/1 - ม.5/2 ม.5/2 อ.2
59 12:10 - 13:40 ว32221 เคมี 3 ม.5/1

13:50 - 14:50 จ32205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.5/1
13:50 - 14:50 จ32207 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.5/2

15 08:30 - 10:00 ว32201 ฟิสิกส์ 3 ม.5/1 ม.5/1 ว.1
ก.ย. 08:30 - 10:00 ส30205 การเงิน การคลัง ม.5/2 ม.5/2 อ.2
59 10:10 - 11:10 ส32101 สังคมศึกษา ม.5/1 - ม.5/2

12:10 - 13:40 ค32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.5/1
13:50 - 14:50 ง32101 การงานอาชีพ ม.5/1 - ม.5/2

วัน เดือนปี ห้วงเวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ันท่ีสอบ ห้องสอบ
13 08:30 - 10:00 ค33201 คณิตศาสตร์ ม.6/1 ม.6/1 ว.2
ก.ย. 08:30 - 10:00 ค33203 คณิตศาสตร์ ม.6/2 ม.6/2 อ.3
59 10:10 - 11:10 ท33101 ภาษาไทย 5 ม.6/1 - ม.6/2

12:10 - 13:40 ว33241 ชีววิทยา 5 ม.6/1
12:10 - 13:40 ท33201 การเขียนบันเทิงคดี ม.6/2

14 08:30 - 10:00 ว33101 วิทยาศาสตร์ 5 ม.6/1 - ม.6/2 ม.6/1 ว.2
ก.ย. 10:10 - 11:10 อ33201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ ม.6/1 - ม.6/2 ม.6/2 อ.3
59 12:10 - 13:40 ว33221 เคมี 5 ม.6/1

13:50 - 14:50 จ33205 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.6/1
13:50 - 14:50 จ33207 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.6/2

15 08:30 - 10:00 ว33201 ฟิสิกส์ 5 ม.6/1 - ม.6/2 ม.6/1 ว.2
ก.ย. 08:30 - 10:00 ส30207 การปกครองส่วนท้องถ่ิน ม.6/2 ม.6/2 อ.3
59 10:10 - 11:10 ส33101 สังคมศึกษา ม.6/1 - ม.6/2

12:10 - 13:40
13:50 - 14:50

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59

ตารางสอบปลายภาค  1/2559
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สอบวันท่ี  13 , 14  และ 15  ก.ย. 59

ตารางสอบปลายภาค  1/2559


