
[๑] 
015640651; 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที ่๑๕๙ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

  ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมก าหนดการสบบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
วันที่ ๒๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  เพ่ืบให้การสบบด าเนินไปด้วยความเรียบร้บย บาศัยบ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔๖ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสบบ ดังต่บไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา บ านวยความสะดวก ดูแล ก ากับ และติดตาม การด าเนินการสบบ
ประกบบด้วย 
 ๑.๑  นางกาญจนา   บุญคง  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายสุนทร   จิตต์สว่าง รบงประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางชญาภา   พ่ึงสุข  กรรมการ 
 ๑.๔ นางเบญจางค์   เจริญสุข  กรรมการ 
 ๑.๕ นางพยบม   ไชยสงโท กรรมการ 
 ๑.๖ นางสุภาพ   มงคล  กรรมการ 
 ๑.๗ นางสาวทักษญา   เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
๒.๑ กรรมการการจัดสถานที่สอบ 

 มีหน้าที่ จัดห้บงสบบ โต๊ะและเก้าบ้ี ให้เพียงพบกับจ านวนนักเรียนที่เข้าสบบ และดูแล
ความสะบาดขบงห้บงสบบ  ประกบบด้วย 

 ๒.๑.๑   นายบุทัย  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๒  นายชลเทพ  สมัครการ  รบงประธานกรรมการ 
 ๒.๑.๓  นายชัยณรงค ์  รัตนปรีดา  กรรมการ 
 ๒.๑.๔ นายสิริพงศ ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ 
 ๒.๑.๕ นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 
 ๒.๑.๖ นายบรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
 ๒.๑.๗ นายฤทธินันท ์  ห่บคนดี   กรรมการ  
 ๒.๑.๘   ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้บงเรียน   กรรมการ 
 ๒.๑.๙ จ.ส.ต.ธนพงษ ์  วรรณมาตย์  กรรมการและเลขานุการ 



[๒] 
๒.๒ กรรมการกลาง   
มีหน้าที่จัด – จ่ายข้บสบบและกระดาษค าตบบ  จัดเตรียมบุปกรณ์ที่ใช้ในการสบบและเก็บ

รักษาข้บสบบและกระดาษค าตบบที่สบบเสร็จแล้วให้บาจารย์ประจ าวิชาเบิกไปตรวจ ดูแลห้บงสบบแทน
กรรมการที่ลาหรืบไปราชการในวันสบบ  ประกบบด้วย 

 ๒.๒.๑ นายสุนทร                  จิตต์สว่าง         ประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๒   นางสุภาพ  มงคล  รบงประธานกรรมการ 
 ๒.๒.๓ นางสาวทักษญา  เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓  กรรมการประชาสัมพันธ์   
มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ ประกาศการเข้าห้บงสบบและหมดเวลาสบบตามก าหนดใน

ตารางสบบ  ประกบบด้วย 
 ๒.๓.๑ นายจตุชัย  นันทวิชิต ประธานกรรมการ  
      ๒.๓.๒   นางสาวสุมิตรา  ด้วงหิรัญ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔  กรรมการคุมห้องสอบ  กรรมการคุมห้บงสบบ จะต้บงด าเนินการตามระเบียบ

ปฏิบัติขบงกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติขบงผู้เข้าสบบ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งผู้เข้าสบบและกรรมการคุม
ห้บงสบบต้บงปฏิบัติดังนี้ 
ผู้เข้าสอบ ต้องปฏิบัติดังนี้ 

๑. ผู้เข้าสบบต้บงแต่งเครื่บงแบบนักเรียนให้เรียบร้บย ถูกต้บงตามระเบียบขบงโรงเรียน 
๒. ผู้เข้าสบบจะต้บงถืบเป็นหน้าที่ ที่จะต้บงรู้ว่าห้บงสบบบยู่ท่ีบาคารใด  ห้บงใด 
๓. ผู้เข้าสบบต้บงไปถึงสถานที่สบบก่บนเวลาเริ่มสบบพบสมควร  ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมืบ

สบบ(เริ่มสบบ)วิชาใด ไม่มีสิทธิ์เข้าสบบวิชานั้น แต่การสบบวิชาแรกในตบนเช้าขบงแต่ละวัน ผู้ใดเข้าห้บงสบบ
หลังจากเวลาเริ่มสบบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับบนุญาต 

๔. ผู้เข้าสบบไม่เข้าห้บงสบบก่บนเวลาสบบหรืบก่บนได้รับบนุญาต 
๕. ไม่น าเบกสารใดๆ เข้าไปในห้บงสบบ ยกเว้นบุปกรณ์การเรียน 
๖. ผู้เข้าสบบต้บงนั่งประจ าโต๊ะที่ก าหนด (กรรมการคุมสบบจะเขียนเลขที่สบบนักเรียนไว้ที่

โต๊ะเรียงตามล าดับเลขท่ี) 
๗. ผู้เข้าสบบปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสบบ และค าสั่งขบงกรรมการคุมสบบ 
๘. ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสบบคนบื่นมีโบกาสคัดลบกค าตบบขบงตน 
๙. ไม่ติดต่บหรืบพูดจากับเพ่ืบนเวลาสบบ เมื่บมีข้บสงสัยหรืบมีเหตุ จ าเป็นให้แจ้งต่บ

กรรมการคุมสบบ 
๑๐. ผู้เข้าสบบควรประพฤติตนเป็นสุภาพชน 
๑๑. ผู้ใดสบบเสร็จก่บน ผู้นั้นต้บงบบกไปห่างจากห้บงสบบ  และไม่กระท าการใดๆ บันเป็น

การรบกวนแก่ผู้ที่ยังสบบบยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสบบทุกคนจะบบกจากห้บงสบบก่บนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสบบ
วิชานั้นๆ ไม่ได้ 

๑๒. ไม่น ากระดาษส าหรับเขียนตบบ ที่กรรมการคุมสบบแจกให้ บบกไปจากห้บงสบบ 
๑๓. ผู้เข้าสบบคนใดพยามกระท าทุจริตในการสบบวิชาใด เมื่บได้สบบสวนแล้ว ประธาน

กรรมการหรืบผู้มีบ านาจหน้าที่ในการจัดการสบบ มีบ านาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นสบบวิชานั้นต่บไป หรืบสั่งไม่ตรวจ



[๓] 
กระดาษค าตบบวิชานั้น โดยถืบว่าสบบตกเฉพาะวิชาก็ได้ ถ้ากระท าดังกล่าวเข้าลักษณะร้ายแรง บาจสั่งไม่ให้ผู้
นั้นเข้าสบบต่บไปบีกก็ได ้

๑๔. ผู้เข้าสบบต้บงน าบัตรประจ าตัวสบบมาแสดงก่บนเข้าสบบทุกครั้ง ถ้าผู้เข้าสบบไม่น าบัตร
ประจ าตัวนักเรียนมาแสดงจะไม่บนุญาตให้เข้าสบบ 
กรรมการก ากับห้องสอบ ปฏิบัติดังนี้ 
 กรรมการคุมห้บงสบบ เก็บกระดาษค าตบบที่นักเรียนสบบเสร็จเรียบร้บยแล้ว และตรวจทาง
ว่านักเรียนเขียนข้บความที่กระดาษในหัวกระดาษค าตบบ แล้วเรียงกระดาษค าตบบในปึก ดังนี้ 

๑. กระดาษปะหน้าข้บสบบ  ที่เขียนรายละเบียดเรียบร้บย ถูกต้บง 
๒. กระดาษรายชื่บนักเรียนที่เข้าสบบ 
๓. กระดาษค าถามรายวิชานั้นๆ ๑ ชุด 
๔. กระดาษค าตบบขบงนักเรียน ที่เรียงล าดับเลขท่ี 
๕. กระดาษปะหลัง ใช้กระดาษค าตบบที่เหลืบ เพ่ืบป้บงกันกระดาษค าตบบฉีกขาด หลุด

หาย ถ้านักเรียนเลขที่ใดขาดสบบ ให้น ากระดาษค าตบบที่เหลืบ เรียงไว้ในปึกด้วยแล้วเขียนว่า ขาดสบบ เพ่ืบ
ผู้ตรวจกระดาษค าตบบจะได้ทราบ เสร็จแล้วเข้าปึกกระดาษค าตบบใส่มุม เย็บให้แน่น เรียบร้บย พร้บมที่จะ
น าส่งกรรมการรับกระดาษค าตบบต่บไป 

 
กรรมการคุมห้องสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
 

 
 
 
 

วัน/เดืบน/ปี ชั้น ผู้ก ากับการสบบ ห้บงสบบ 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๗, ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

๑/๑ นางรัตนาวลี ชูเมืบง , นางสาวยุพา สุวรรณศรี ๑๒๒ 
๑/๒ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ , นายฤทธินันท์  ห่บคนดี ๑๒๓ 
๑/๓ นางบาจารี  จิตต์สว่าง , นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง ๑๒๔ 
๑/๔ นางเบญจางค์ เจริญสุข, นางเทพสุดา  เมฆวิลัย ๑๒๕ 
๒/๑ นางสุรีรัตน์  แววสว่าง , นายบรรถกร จันทร์เทวี ๑๒๖ 
๒/๒ นางบุญเรืบน หาลาภ , นางสาวรุ่งนภา  ชัยภา ๑๒๗ 
๒/๓ นางสาวภัทิรา สบาด , นางสาววันดี  แววสว่าง ๑๒๘ 
๒/๔ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน ,นางสาวพรรณวรท ศิริมากร ๒๒๖ 
๓/๑ นายสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ์, นางนิตยา วงค์จันทร ๒๒๒ 
๓/๒ นายบุทัย ไชยสงโท , นางสาวบุษณีย์ ทับทิมทบง ๒๒๓ 
๓/๓ นางศิริพร รบดกสิกรรม , นายจตุชัย นันทวิชิต ๒๒๔ 
๓/๔ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ , นางพรทิพย์  ทาสี ๒๒๕ 



[๔] 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 

 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าด้วยความเสียสละ มีความรับผิดชบบและเบาใจใส่

เพ่ืบให้เกิดผลดีต่บทางโรงเรียนและทางราชการต่บไป 
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันที่ ๕ เดืบน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
     (นางกาญจนา  บุญคง) 
       ผู้บ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดืบน/ปี ชั้น ผู้ก ากับการสบบ ห้บงสบบ 
 
 

วันที่ ๒๖, ๒๘, ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ 

๔/๑ นางประไพ บ่บนสลุง , นางสาวบุษณีย์ ทับทิมทบง ๒๑๘ 
๔/๒ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา, นายฤทธินันท์  ห่บคนดี ๒๑๖ 
๕/๑ นายชลเทพ  สมัครการ, นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน ๒๒๖ 
๕/๒ นางชญาภา พึ่งสุข , จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์ ๒๒๕ 
๖/๑ นายบรรถกร จันทร์เทวี, นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข ๒๒๔ 
๖/๒ นางพยบม ไชยสงโท , นางสาวพรรณวรท ศิริมากร ๒๒๓ 
๖/๓ นางนิตยา  วงศ์จันทร , นางสาวยุพา สุวรรณศรี ๒๒๒ 



[๕] 
 

ข้อมูลการจัดห้องสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ชั้น จ านวนนักเรียน ห้บงสบบ หมายเหตุ 

ม.๑/๑ ๓๑ ๑๒๒  

ม.๑/๒ ๓๒ ๑๒๓  

ม.๑/๓ ๓๓ ๑๒๔  

ม.๑/๔ ๓๔ ๑๒๕  

ม.๒/๑ ๓๒ ๑๒๖  

ม.๒/๒ ๓๑ ๑๒๗  

ม.๒/๓ ๓๓ ๑๒๘  

ม.๒/๔ ๓๕ ๒๒๖  

ม.๓/๑ ๒๙ ๒๒๒  

ม.๓/๒ ๒๗ ๒๒๓  

ม.๓/๓ ๓๓ ๒๒๔  

ม.๓/๔ ๓๒ ๒๒๕  ยืมห้บง ๒๒๔ (๒ ชุด) 

ม.๔/๑ ๓๙ ๒๑๘  

ม.๔/๒ ๓๑ ๒๑๖  

ม.๕/๑ ๓๓ ๒๒๖  

ม.๕/๒ ๒๗ ๒๒๕  

ม.๖/๑ ๒๔ ๒๒๔  

ม.๖/๒ ๑๙ ๒๒๓  

ม.๖/๓ ๑๘ ๒๒๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๖] 

 
ตารางสบบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 

๒๗ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 

ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ม.๑/๓ 
ม.๑/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ค๒๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. พ๒๑๑๐๑ สุขศึกษา  
๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ส๒๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย  
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ง๒๑๒๐๑ คบมพิวเตบร์เบื้บงต้น ๑  
๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ศ๒๑๑๐๑ ศิลปะ  

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 

๒๙ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

ม.๑/๑ 
ม.๑/๒ 
ม.๑/๓ 
ม.๑/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ส๒๑๑๐๑ สังคมศึกษา  
๑๐.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ง๒๑๑๐๑ การงานบาชีพและเทคโนโลยี  
๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น. ว๒๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. บ๒๑๑๐๑ ภาษาบังกฤษ  
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. พ๒๑๑๐๒ พลศึกษา  
๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. I๒๐๒๐๑  การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างบงค์ความรู้ 
 

๑๕.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ส๒๑๒๓๑ หน้าที่พลเมืบง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๗] 

 
ตารางสบบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๒๗ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 

ม.๒/๑ 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๒/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ค๒๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. พ๒๒๑๐๑ สุขศึกษา  
๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ส๒๒๑๐๑ สังคมศึกษา  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย  
๑๔.๐๐ น.-๑๔.๓๐ น. ง๒๒๑๐๓ การงานบาชีพ ๓  
๑๔.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น. ศ๒๒๑๐๑ ทัศนศิลป์  
๑๕.๐๐ น.-๑๕.๐๐ น. บ๒๒๒๐๑ ภาษาบังกฤษใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๒๙ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
ม.๒/๑ 
ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 
ม.๒/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ว๒๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์  
๑๐.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ส๒๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ไทย ๓  
๑๐.๓๐ น.-๑๑.๓๐ น. บ๒๒๑๐๑ ภาษาบังกฤษ   

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น. จ๒๒๒๐๑ ภาษาจีน  
๑๓.๓๐ น.- ๑๔.๐๐ น. พ๒๒๑๐๒ พลศึกษา  
๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ค๒๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๒/๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[๘] 

 
ตารางสบบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 

๒๗ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 

ม.๓/๑ 
ม.๓/๒ 
ม.๓/๓ 
ม.๓/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ค๒๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. พ๒๓๑๐๑ สุขศึกษา  
๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น. ส๒๓๑๐๑ สังคมศึกษา  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ท๒๓๑๐๑ ภาษาไทย  
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ง๒๓๑๐๑ การงานบาชีพ  
๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ศ๒๓๑๐๑ ศิลปะ  

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 

๒๙ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
ม.๓/๑ 
ม.๓/๒ 
ม.๓/๓ 
ม.๓/๔ 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. ค๒๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม  
๑๐.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. พ๒๓๑๐๒ พลศึกษา  
๑๐.๓๐ น.-๑๑.๐๐ น. ส๒๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. ว๒๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์  
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ง๒๓๒๐๓ การสร้างแบนนิเมชั่น  
๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. บ๒๓๑๐๑ ภาษาบังกฤษ ๕  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๙] 

ตารางสบบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๒๖ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 

ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ค๓๑๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ส๓๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์  
๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ท๓๑๑๐๑ ภาษาไทย  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น. บ๓๑๑๐๑ ภาษาบังกฤษ  
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ง๓๑๑๐๑ การงานบาชีพ  
๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ส๓๑๑๐๑ สังคมศึกษา  

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
๒๘ 

กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ค๓๑๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๔/๑ 
ค๓๑๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๔/๒ 

๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ศ๓๑๑๐๑ ศิลปะ  
๑๑.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. I๓๐๒๐๑ การศึกษาค้นคว้าและ

สร้างบงค์ความรู้ 
ม.๔/๑ 

จ๓๑๒๐๑ ภาษาจีน ม.๔/๒ 
พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ น.-๑๔.๓๐ น. ว๓๑๒๐๑ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๔/๑ 
ว๓๐๑๐๑ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.๔/๒ 

๑๔.๓๐ น.-๑๕.๐๐ น. ง๓๑๒๐๑ การสืบค้นข้บมูล ม.๔/๑ 
ท๓๑๒๐๑ การแต่งค าประพันธ์ ม.๔/๒ 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
 

๓๐ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 
ม.๔/๑ 
ม.๔/๒ 

 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๐๐ น. บ๓๑๒๐๓ ภาษาบังกฤษบ่าน–เขียน ม.๔/๑ 
บ๓๑๒๐๑ ภาษาบังกฤษฟัง-พูด ม.๔/๒ 

๑๐.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น. ว๓๐๑๒๑ เคมี  
พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. ว๓๐๑๔๑   ชีววิทยา  
๑๔.๐๐ น.-๑๔.๓๐ น. พ๓๑๑๐๑ สุขศึกษา  

 
 
 



[๑๐] 

ตารางสบปลายภาค   ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๒๖ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 

ม.๕/๑ 
ม.๕/๒ 

 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ค๓๒๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ส๓๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์สากล  
๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ศ๓๒๑๐๑ ศิลปะ  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.  ท๓๒๑๐๑  ภาษาไทย  
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. บ๓๒๑๐๑ ภาษาบังกฤษ  
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ส๓๐๒๓๓ หน้าที่พลเมืบง  

 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๒๘ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 

ม.๕/๑ 
ม.๕/๒ 

 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ค๓๒๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๕/๑ 
ค๓๒๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๕/๒ 

๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ง๓๒๑๐๑ การงานบาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. พ๓๒๑๐๑ สุขศึกษา  
๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ว๓๐๑๖๑ โลก ดาราศาสตร์และบวกาศ  
๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ว๓๒๒๒๒ เคมีเพ่ิมเติม ม.๕/๑ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 
 

๓๐ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 
ม.๕/๑ 
ม.๕/๒ 

 
 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. บ๓๒๒๐๓ ภาษาบังกฤษบ่าน-เขียน ม.๕/๑ 
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. บ๓๒๒๐๑ ภาษาบังกฤษฟัง-พูด ม.๕/๒ 
๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ว๓๒๒๐๒ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.๕/๑ 
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ท๓๒๒๐๑ การเขียน ๑ ม.๕/๒ 
๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ง๓๒๒๐๑ เครืบข่ายบินเทบร์เน็ต ม.๕/๒ 

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ส๓๒๑๐๑ สังคมศึกษา  
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ว๓๒๒๔๒ ชีววิทยา ม.๕/๑ 
๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. จ๓๒๒๐๑ ภาษาจีน ม.๕/๒ 
๑๔.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ศ๓๒๒๐๑ ดนตรีสากล ม.๕/๒ 

 



[๑๑] 

ตารางสบบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
 

๒๖ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
ม.๖/๑ 
ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 
 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ค๓๓๑๐๑ คณิตศาสตร์  
๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ส๓๓๑๐๑ สังคมศึกษา  

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. บ๓๓๑๐๑ ภาษาบังกฤษ  
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ว๓๓๒๔๔ ชีววิทยา ม.๖/๑,ม.๖/๒ 

ท๓๓๒๐๑ การบ่านและพิจารณา
วรรณกรรม 

ม.๖/๓ 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
 

๒๘ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 

ม.๖/๑ 
ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 

 

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย  
๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. ว๓๓๒๐๔ ฟิสิกส์ ม.๖/๑,ม.๖/๒ 
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ศ๓๓๒๐๑ ทัศนศิลป์ ม.๖/๓ 
๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ง๓๓๒๐๓ การงานฯ(เพ่ิมเติม) ม.๖/๓ 

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ส๓๐๒๓๔ หน้าที่พลเมืบง  
๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ง๓๓๑๐๑ การงานบาชีพและเทคโนโลยี  
๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ท๓๓๒๐๓ ประวัติวรรณคดี ๑ ม.๖/๑,ม.๖/๒ 
๑๔.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ศ๓๓๒๐๒ นาฎศิลป์ ม.๖/๓ 

 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
วันที่ ห้อง เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

 
 

๓๐ 
กันยายน  
 ๒๕๕๙ 

 
 
ม.๖/๑ 
ม.๖/๒ 
ม.๖/๓ 

 

๐๙.๐๐ น.-๑๐.๓๐ น. ค๓๓๒๐๑ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๖/๑,ม.๖/๒ 
ค๓๓๒๐๒ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.๖/๓ 

๑๐.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. พ๓๓๑๐๑ สุขศึกษา  
๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. บ๓๓๒๐๓ ภาษาบังกฤษบ่าน-เขียน ม.๖/๑,ม.๖/๒ 
๑๑.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. บ๓๓๒๐๑ ภาษาบังกฤษฟัง-พูด ม.๖/๓ 

พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ น. ศ๓๓๑๐๑ ศิลปะ  
๑๓.๓๐ น.- ๑๔.๐๐ น. จ๓๓๒๐๑ ภาษาจีน ม.๖/๑,ม.๖/๒ 

จ๓๓๒๐๒ ภาษาจีน ม.๖/๓ 
๑๔.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น. ว๓๓๒๒๔ เคมีเพ่ิมเติม ม.๖/๑,ม.๖/๒ 

 


