
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรต'วิทยาลัย 
ที่ 9 3 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรผการดำเนินการลอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการสีกษา 2561
ของนักเรียนชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5

ด ้วยโรงเร ียนมงฟอร์ตว ิทยาล ัย โด ้กำหนดจ ัดสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนท ี่ 2 ประจำป ีการสีกษา 2561 
ของนักเรียนชั้นมัธยมสีกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 โนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ -  วันที่ 1 มีนาคม 2562

เพื่อให้การดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นโปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดหน้าที่ท ี่ต ้องปฏิบัติ ด ังน ี้ 
1. คณะกรรมการกลางระด ับช ั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี่ 4 - 5  มีหน้าที่ ดำเน ินการสอบให ้เป ็นโปด ้วยความเร ียบร้อยตาม 
ตารางสอบ ณ ห้องปฏิบ้ตการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเซรา&น ชั้น 3 ประกอบด้วย

1.1 ม.ธ ีรภ ัทรี ว ิโรจน ์สกุล ประธานกรรมการ
1.2 ครูวันเฟ้ญ สุขเกษม รองประธานกรรมการ
1.3 ม.นิคม พุทธิมา กรรมการ
1.4 ครูพุทธชาติ โอคอนเนอรี กรรมการ
1.5 ม.สุริย ัน ดรุณนารถ กรรมการ
1.6 ครูภ ัสรา พงษ์พิศ กรรมการ
1.7 นางสาวนูรฮัสลีน อีปง กรรมการ
1.8 นางสาวศสีภา โรจน์บ ูรณาวงค์ กรรมการ
1.9 นางสาวโสลา ฟ้าสาร กรรมการ
1.10 นางสาวเซาวณียั ธงศรี กรรมการ
1.11 ม.พลิษฐ์ โภคินวัฒนติษฐ์ กรรมการ

กรรมการเด ิน ข ้อลอบ ระ ด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย
1.12 ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการอาคารป ีเตอรี ชั้น 1
1.13 นายณัฐวุฒิ เปาหลิมหลี้ กรรมการอาคารป ีเตอรี ชั้น 2
1.14 ม.อภิชาติ ใจอินผล กรรมการอาคารป ีเตอรี ชั้น 3
1.15 ม.ญานิน สีริโพศาลประเสริฐ กรรมการอาคารป ีเตอรี ชั้น 4
1.16 ม.สงกรานต์ โชยวิวัฒน์มงคล กรรมการอาคารอ ัลฌ ิร ีต ชั้น 4
1.17 นายศุภชัย บุญสม กรรมการอาคารอ ัลฌ ิร ีต ชั้น 3
1.18 ม.ประสงค์ สุธา กรรมการอาคารอัลเบ ิร ีต ชั้น 2
1.19 นายณัฐดักดิ้ สีรินิยมชัย กรรมการอาคารเซราพ ิน ชั้น 2

/ 2. ค ณ ะ ก รรม ก า รก ล า งระ ด ับ ช ั้น ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ป ีท ี่ 1 -  2

—
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2. คณะกรรมการกลางระด ับช ั้นม ัธยมศ ึกษา!)ท ี่ 1 -  2 มีหน้าที่ ดำเน ินการลอบให ้เป ็นโปด้วยความเรียบร้อยตาม 
ตารางสอบ ณ ห้องปฏิบ้ตการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 1 อาคารเซรา9เน ชัน 3 ประกอบด้วย

2.1 ครูศด ิธร ดำวินิจ ประธานกรรมการ
2.2 ครูสมรัก ปริยะวาที รองประธานกรรมการ
2.3 ครูลำจวน รัตนบุรี กรรมการ
2.4 ครูโนรีโกะ โอ เ กรรมการ
2.5 ครูศดิน ดาวดี กรรมการ
2.6 ม.พชร ชัยสงคราม กรรมการ
2.7 นางสาวนิฟาดีละห์ ดอเล๊าะ กรรมการ
2.8 นางสาวโสกัทรัตน์ สุวรรณสุข กรรมการ
2.9 นายยศกร ต้อนรับ กรรมการ

กรรมการเดินข้อสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.10 ม.นเรนฤทธ ติะต้องใจ กรรมการอาคารป ีเตอริ ชั้น 1
2.11 ม.จิรฐาวัฒนํ ฉ ัตรบรรยงค์ กรรมการอาคารป ีเตอริ ชั้น 2
2.12 ม.ธัชธารีน หมวกทอง กรรมการอาคารป ีเตอริ ชั้น3, 4
2.13 นายปริญญา นาทุ่ง กรรมการอาคารอัลเบ ิร ิตช ั้น 4
2.14 ม.ธีระพงษ์ มณ ีวรรณ กรรมการอาคารอัลเบ ิร ิตช ั้น 3
2.15 ม.ส ิร ีโรจน ์ ฉลองลัพพัญญ กรรมการอาคารอัลเบ ิร ิต ชั้น 2

แนวปฏิบัต ิข ฺองคณะกรร^การกลาง
1. ประธาน/รองประธานกองกลาง เซ ็น เอร ับข ้อสอบจากงานว ัดผล พร้อมท ั้งตรวจเซ ็คความถ ูกต ้องของข ้อสอบ 

ให้ตรงตามตารางสอบ
2. นำข ้อสอบส ่งให ้กรรมการค ุมสอบตามห ้องสอบและให ้กรรมการค ุมสอบเซ ็นเอ รับ-ส ่งข ้อสอบในใบปะหน้าซอง 

ข้อสอบทุกวิชา
3. เด ิน ด ูค วาม เร ียบ ร ้อยใน การแจกข ้อสอบ ของกรรมการค ุม สอบ จน กว ่าน ัก เร ียน จะใต ้ร ับ ข ้อสอบ ค รบ ท ุกค น  

และเริ่มทำข้อสอบ
4. ร ับข ้อสอบจากกรรมการค ุมสอบ ตรวจทานความถ ูกต ้องในการเร ียงลำด ับ / การน ับจำนวนกระดาษดำตอบ 

การเข ียน /การระบายเลขประจำต ัวการระบายดำตอบ การลงเอกำกับกระดาษดำตอบของกรรมการค ุมสอบ 
กรณีข้อสอบปรนัยโม่ต ้องแทรกกระดาษคำตอบ กรณีข้อสอบอัตนัยให้แทรกกระดาษคำตอบ กรรมการ 
กลางลงเอ กำก ับในใบปะหน ้ากระดาษ ดำตอบหล ังจากตรวจทานแล ้วและบรรจ ุกระดาษ คำตอบลงในซอง 
พลาสติกให้เรียบร้อย

5. ส ่งกระดาษดำตอบท ี่บรรจ ุในชองพลาสติกโดยรวมกระดาษดำตอบแต ่ละห ้องพร้อมแบบลงเอ นักเรียนเข้าสอบ 
ทุกวิชาแล้วส่งให้งานวัดผลหลังจากสอบเสรีจแต่ละวิชา

/ 3. ค ณ ะ ก รรม ก ารด ูแ ล ค วาม เร ีย บ ร ้อ ย ท ั้ว ใป
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3. คณะกรรมการด ูแลความเร ียบร ้อยท ั่วโป มีหน้าที่ ย ํ้าเต ือนเก ี่ยวก ับกฎระเบ ียบ มารยาท และ ว ิน ัยในการสอบ 
จ ัดน ักเร ียนเข ้าห ้องสอบตามเวลา บ ันท ึกรายข ีอน ักเร ียนท ี่ขาดสอบในแต ่ละวัน เพ ี่อแจ ้งให ้กรรมการกองกลางและด ูแล 
ความเรียบร้อยทั่วโป ประกอบด้วย

3.1 ม.บุญเท่ง เถระ ประธานกรรมการ
3.2 ม.เสถียร ช่างเงิน กรรมการระดับมัธยมทึกษาตอนปลาย
3.3 ครูดวงมณี คำปาแลว กรรมการระดับมัธยมทึกษาตอนต้น
3.4 ม.ชนะชัย ภมรชัยสกุล กรรมการชั้นมัธยมทึกษาปีที่ 1
3.5 ม.ปริญญา นฤประชา กรรมการชั้นมัธยมทึกษาปีที่ 2
3.6 ม.ปียะ ไชยอ้าย กรรมการชั้นมัธยมทึกษาปีที่ 4
3.7 ครูรัชนี ชำนาญรบ กรรมการชั้นมัธยมทึกษาปีที่ 5

4. คณะกรรมการจัดห้องลอบ มีหน้าที่ ประลานงานกับผู้ท ี่เก ี่ยวข้องเพี่อ จัดห้องสอบและที่นั่งสอบตาม'จำนวนผู้ เข้า 
สอบที่กำหนดไว  ้ ประกอบด้วย

4.1 ม.สุวรรณ อินทรช่ต ประธานกรรมการ
4.2 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมทึกษาปีที่ 1 -  6 รองประธานกรรมการ
4.3 ครูประจำชั้น กรรมการ
4.4 ม.อานนท์ อินนันต์ กรรมการ
4.5 น ักการภารโรง

5. คณะกรรมการคมสอบ มีหน้าที่ ร ับข ้อสอบจากกรรมการกองกลาง ลงข ีอในใบปะหน ้าซองข้อสอบ แจกข้อสอบ 
กำกับ ควบคุมการสอบตามระเบียบการคุมสอบ ตรวจความเรียบรู้.อุยในกา.รเขียน /  ระบายเลขประจำตัว นักเรียน 
ระมายค ํกตอ ุบ^ลงข ีอกำก ับกระดาษกํกตอนทอุแฝน เก ํบกระดาษคำตอบโดยเร ียงลำด ับเลขท ี่จากน ้อยไปหามาก
กรณ ีข ้อสอบปรน ัยโม ่ต ้องแทรกกระดาษคำตอบโนข ้อสอบ กรณ ีข ้อสอบอ ัตน ัยให ้แทรกกระดาษคำตอบใน 
ข้อ ุสอ ุบ แล ะให ้เข ีย น ราย ล ะเอ ีย ด น ัก เร ีย น เข ้าสอ บ -น ัก เร ีย น ขาด สอบ ไว ้ใน ใบ ป ะห น ้าและลงช ั้อก ำก ับ ใบ ป ะห น ้า  
กระดาษคำตอบทุกห้อง
6. คณะกรรมการประสานงานการรับส่งข้อสอบ ตรวจข้อุสอุบ และรายงานผลคะแนนสอบทางเว็บโซต์ มีหน้าที่ 
จ ัดเตรียมข ้อสอบให ้ตรงตามตารางสอบ เพ ี่อส ่งมอบให ้กรรมการกองกลาง และรับกระดาษคำตอบหลังจากสอบเสรีจ 
แต่ละวิชา จ ัดส ่งให ้กรรมการตรวจข ้อสอบ พร ้อมตรวจสอบและด ัดแยกกระดาษคำตอบท ุกว ิชาท ึใช ้กระดาษคำตอบ
แบบระบาย ตรวจข ้อสอบด ้วยเครื่องตรวจ พร้อมท ั่งประมวลผลการตรวจแยกเป ็นรายวิชา และรายงานผลคะแนนทาง 
เรีบไซตโรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย ประกอบด้วย

6.1 ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง ประธานกรรมการ
6.2 ครูปาณัฐริล คุณคำจัน รองประธานกรรมการ
6.3 ม.ณัฐพล ปารมีธง กรรมการ
6.4 ครูจิตทิวา หมื่นแสน กรรมการ
6.5 ครูพ ีมฬลกัสร จันทร์ติ,ะ กรรมการ
6.6 ม.ชนะ เปรมกลาง กรรมการ

/  7. ค ณ ะ ก รรม ก า รต รว จ ส อ บ แ ล ะ อ น ุม ัต ิผ ล ค ะ แ น น
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7. คณะก รร ม ก า รต ร ว จ สอบและอน ุม ัต ิผลคะแนน มีหน้าที่ ในการบ ันท ึกคะแนนลงในระบบวัดผล และตรวจสอบ 
ความถูกต้อง และอนุมัต ิผลคะแนนของกลุ่มสาระฯ พร้อมลงยั่อรับรองความถูกต้อง ประกอบด้วย

7.1 ครูณัชยา พอพิน
7.2 ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันทร์ตา
7.3 ครูนงลักษณ์ แอมบอส
7.4 ม.ฐานกร เทรเวส
7.5 ครูว ิไลวรรณ ศรีอุทา
7.6 ครูณ ุภาวรรณ จันทร์พรหม
7.7 ครูสุชาวดี ยั่งยืน
7.8 ครูทึพานันทึ แสงศรีจ ันทร์
7.9 ครูผ้สอน ทุกกลุ่มสาระ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ห ัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมติกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระติลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอารีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขติกษาและพลติกษา
กรรมการบันทึกคะแนนรายวิชา

ขอให ้คณ ะกรรมการท ุกท ่านปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ด ้วยความรับผ ิดชอบ เพ ื่อให ้การสอบดำเน ินโปด ้วยความเรียบร้อย 
บรีสุทธ ยุติธรรม

สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้)
ผ้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย
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จำนวนนักเรียนเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป ีการสีกษา 2561 ระดับชั้น ม.1 -  ม.2

สถานที่ นักเรียนที่เข้าสอบ ครูคุมสอบ กรรมการเดิน
ระดับชั้น ห้อง เลขท่ี จำนวน ข้อสอบ

ห้องเรียน 1/1 ม.! 1 1 -  24 24 คน ครูสุซัญญา เสนาธรรม
ห้องเรียน 1/2 ม.1 1 25 -  48 24 คน ม.ยุทธคักด้ี สินธุพงต์
ห้องเรียน 1/3 ม.1 2 1 -  25 25 คน ครูอภิษฎา โพธิกลาง

ปีเตอร์ ช้ัน 1 /ฬร. 86๓เก \ดีแ076โช© ม.นเรนฤทธ้ิ
ห้องเรียน 1/4 ม.1 2 26 -  50 25 คน ครูสายสุนีย์ ดีดชัย
ห้องเรียน 1/5 ม.1 3 1 -  26 26 คน ครูสุภาวดี คำดวงฤทธ้ิ
ห้องเรียน 1/6 ม.1 3 27 -  51 25 คน ม:ชลธ'วัช มหายศนันท์
ห้องเรียน 1/7 ม.1 4 1 -  26 26 คน ครูสุพิญญา อินนันต์
ห้องเรียน 1/8 ม.1 4 27 -  51 25 คน ครูชัชฎาพร มาลารัตน์

ปีเตอร์ ช้ัน 2 ห้องเรียน 2/1 ม.1 5 1 -  26 26 คน ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ ม.จิรฐาวัฒน์
/ฬ5.1เบ Vเก9

ห้องเรียน 2/2 ม.1 5 27 -  51 25 คน ครูกฤศมน สาสี
ห้องเรียน 2/3 ม.! 6 1 -  26 26 คน ม.ยุทธนา พงษ์เขียว
ห้องเรียน 2/4 ม.ใ 6 27 - 51 25 คน ครูพรสุดา หอมอ่อน

ปีเตอๆ ช้ัน 3 ห้องเรียน 2/5 ม.1 7 1 -  26 26 คน ม.กมล กาบสุวรรณ
ห้องเรียน 2/6 ม.1 7 27 -  52 26 คน ครูรุ่งอรุณ คงแก้ว

/ฬโ.เ3©ก© 51๓6๒ก!© 5อโอ๓เก65 ม.ธัชธารีน
ห้องเรียน 2/7 ม.1 8 1 -  25 25 คน ม.พสกร วงษ์โท
ห้องเรียน 2/8 ม.1 8 26 -  49 24 คน ม.อำนวย นนท์ศรี

ปีเตอร์ ช้ัน 4 ห้องเรียน 3/1 ม.1 9 1 -  23 23 คน ครูจิระภาภัสร์ จำแนกรถ
ห้องเรียน 3/2 ม.1 9 24 -  46 23 คน ม.ณ้ฐพงษ์ เมตตา
ห้องเรียน 6/1 ม.2 1 1 -  27 27 คน ครูขวัญชนก ชาลีวรรณ

/ฬเ55 7126 70ก9
ห้องเรียน 6/2 ม.2 1 28 -  53 26 คน ครูเครือวัลย์ รัตนมงคล

อัลเบิร์ตช้ัน 4 ห้องเรียน 6/3 ม.2 2 1 -  27 27 คน ครูพรจิตต์ รังสรรค์ นายปริญญา
ห้องเรียน 6/4 ม.2 2 28 -  54 27 คน ครูวรัทยา หม่ันม่ัง
ห้องเรียน 6/5 ม.2 3 1 -  27 27 คน ครูณัฐชยา พอพิน
ห้องเรียน 6/6 ม.2 3 28 -  54 27 คน ม.ขวัญชัย แจ้ใจ
ห้องเรียน 6/7 ม.2 4 1 -  27 27 คน ครูวราภรณ์ สืบสุยะ
ห้องเรียน 6/8 ม.2 4 28 -  53 26 คน ม.พิพัฒน์ ทักษอุดม

อ่ลฒิร์ตช้ัน 3 ห้องเรียน 6/9 ม.2 5 1 -  27 27 คน ครูวารุณี ธิจิตตัง ม.ธีระพงษ์
ห้องเรียน 6/10 ม.2 5 28 -  53 26 คน ครูจัสมิน วรรณา

/ฬโ.8!แ7 แ©โ
ห้องเรียน 6/11 ม.2 6 1 -  27 27 คน ครูพรพิมล ก้อนแก้ว
ห้องเรียน 4/7 ม.2 6 28 -  54 27 คน ครูสิรีนาฏ จอมสวรรค์ ม.สิรีโรจน์

คัลเบิร์ต ช้ัน 2 ห้องเรียน 4/8 ม.2 7 1 -  27 27 คน ครูอาสยา พรหมศร
/ฬโ.ผ1๐11 อ0๓เก0(± Vเกเห0โ'

คัลเบิร์ต ช้ัน 2
4/9 ม.2 7 28 -  53 26 คน ครูธมณ 

/ฬโ. ผ๐เห0ก|0
วสุวัต
(๓505๒๓0 /ฬน๓ปิโ ม.สิรีโรจน์
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สถานที่ นักเรียนที่เข้าสอบ ครูคุมสอบ กรรมการเดิน
ระดับชั้น ห้อง เลขท่ี จำนวน ข้อสอบ

4/10 ม.2 8 0ง่1 24 คน ครูปริศนา อินทร?ต
4/11 ม.2 8 25 -  48 24 คน ครูมนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร

จำนวนน ักเร ียนเข ้าลอบปลายภาคเร ียนท ี่ 2 ป ีการส ืกษา 2561 ระด ับช ั้น  ม.4 -  ม.5

อาคาร สถานที่ นักเรียนที่เข้าสอบ ครูคุมสอบ กรรมการเดิน
ระดับชั้น ห้อง เลขท่ี จำนวน ข้อสอบ

ห้องเรียน 1/1 ม.4 1 1 -  27 27 คน ครูอ ัจฉ รี่ย์ บุญเรือง
ห้องเรียน 1/2 ม.4 1 28 -  53 26 คน ครูจินตนา เปียมชัยวัฒน์

/Vใ?'. /\กร6เ.๓๐ [ฬล5ก๐
ปีเตอร์ ช้ัน 1 ห้องเรียน 1/3 ม.4 2 1 -  27 27 คน ครูจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ ม.ฤทธิยาห้องเรียน 1/4 ม.4 2 28 -  54 27 คน ม.พิซต'ชัย สุภาจีน

/ฬร. แ7ป10 760
ห้องเรียน 1/5 ม.4 3 1 -  26 26 คน ม.เดชา นันเปรย
ห้องเรียน 1/6 ม.4 3 27 -  51 25 คน ม.สุรเซษฐ์ เหล่าจันตา
ห้องเรียน 1/7 ม.4 4 1 -  25 25 คน ครูทับทิม ขุมทรัพย์

ปีเตอร์ ช้ัน 2 ห้องเรียน 1/8 ม.4 4 26 -  50 25 คน ม.กุลธร เกษรสุวรรณ์ นายณ์ฐวุฒิห้องเรียน 2/1 ม.4 5 1 -  26 26 คน ม.วีระชาติ บุญหนัก
ห้องเรียน 2/2 ม.4 5 27 -  51 25 คน ครูสมฤทัย ชัยพิมาน
ห้องเรียน 2/3 ม.4 6 1 -  25 25 คน ครูติริพร สุรินทร์ติริ'รัฐ
ห้องเรียน 2/4 ม.4 6 26 -  49 24 คน ครูเจนจิรา ดวงแก้ว

ปีเตอร์ ช้ัน 3 ห้องเรียน 2/5 ม.4 7 1 -  22 22 คน ครูธันยภัทร์ วรภัฎ ม.อภิชาติห้องเรียน 2/6 ม.4 7 23 -  44 22 คน ม.นิวัติ อรุณวิโล
ห้องเรียน 2/7 ม.4 8 1 -  22 22 คน ครูนงลักษณ์ แอมบอล
ห้องเรียน 2/8 ม.4 8 23 -  43 21 คน ม.ฐิติวัชร อัครบริรักษ์
ห้องเรียน 3/1 ม.4 9 1 -  20 20 คน ม.ประยูร ทาปัน

โVใร. แบ๐ 0เก
ห้องเรียน 3/2 ม.4 9 21 -  39 19 คน ม. ปรัชญา ลาวิชัย
ห้องเรียน 3/3 ม.4 10 1 -  16 16 คน ครูติริขวัญ แก้วแย้ม ม.ญานินปีเตอร์ ช้ัน 4 ห้องเรียน 3/4 ม.4 10 17 -  31 15 คน ม.ณัฐวัฒน์ ชนะสืก
ห้องเรียน 3/5 ม.4 11 1 -  24 24 คน ครูดาราภรณ์ เกิดนพคุณ

โพิร. วัลกรู แ6เ
เซราซน ช้ัน 4 ห้องเรียน 3/7 ม.4 11 25 -  48 24 คน ม.ณัฐพงต์ หอมอ่อน

ห้องเรียน 6/1 ม.5 1 1 -  30 30 คน ม.กิติศัโาด้ิ จันกัน

อัลเบิร์ตช้ัน 4

ห้องเรียน 6/2 ม.5 1 31 -  59 29 คน ครูธนพร 
/ฬร. ผอฬ66เว

โตธนะรุ่งโรจน์ 
แอนโ ม.สงกรานต์ห้องเรียน 6/3 ม.5 2 1 -  25 25 คน ม.ทศพล โฆษิตพล

ห้องเรียน 6/4 ม.5 2 26 -  50 25 คน ครูนิตยา บุญตัน
ห้องเรียน 6/5 ม.5 3 1 -  22 22 คน ครูมณีรัตน์ วิโรจน์สกุล
ห้องเรียน 6/6 ม.5 3 23 -  43 21 คน ครูฐิติกานต์ อนุสุเรนทร์
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สถานที่ นักเรียนที่เข้าส'อบ ครูคุมสอบ กรรมการเดิน
ระดับชั้น ห้อง เลขท่ี จำนวน ข้อสอบ

ห้องเรียน ธ/? ม.ธ 4 1 -  25 25 คน ครูพิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ
ห้องเรียน ธ/ธ ม.5 4 26 -  50 25 คน ครูสิรีกัญญา วงต์คำ

อัลเบิร์ตช้ัน 3 ห้องเรียน 6/9 ม.ร 5 1 -  25 25 คน ครูนรรนมนต์ พรรณนินธนนต์ นาย ศุภชัยห้องเรียน ธ/10 ม.5 5 26 -  49 24 คน ครูถ3ชฎาภา
/ฬโ. &เรเาเอร!า

นิมิตรดี
ช07

ห้องเรียน ธ/ห ม.ร 6 1 -  24 24 คน ม.ฉัตรชัย งานมูลเขียว
ห้องเรียน 4/7 ม.ธ 6 25 -  48 24 คน ครูกนิษฐรินทร์ พลศักด้ี
ห้องเรียน 4/8 ม.5 7 1 -  25 25 คน ครูแสงสิริอรณ์ พุธรัตน์ฉายแสง

อัลเบิร์ต ช้ัน 2 ห้องเรียน 4/9 ม.5 7 26 -  50 25 คน ม.อุเทน ศรีวิใจรำพันธ์ ม.ประสงค์ห้องเรียน 4/10 ม.ธ 8 1 -  25 25 คน ม.ปริญญากร กุศล
ห้องเรียน 4/11 ม.5 8 26 -  49 24 คน ครูวัธนา จันทรเปารยะ

[ฬโ. กัเา๐กาลร
ห้องเรียน 3/6 ม.ร 9 1 -  16 16 คน ครูฤดีมาศ พลยา
ห้องเรียน 4/1 ม.ธ 9 17 -  31 15 คน ครูนภัสกร บางสายน้อย

เซราซน ช้ัน 2 ห้องเรียน 4/2 ม.ร 10 1 -  26 26 คน ม.ชาญยุทธ รัตนมงคล นายณัฐศักดห้องเรียน 4/3 ม.ธ 10 27 -  51 25 คน ครูภาณุมาศ ทองย้อย
ห้องเรียน 4/4 ม.ธ 11 1 -  19 19 คน ม.สมยุทธ โยธาใหญ่
ห้องเรียน 4/5 ม.ธ 11 20 - 37 18 คน ครูกมลชนก พิณชัย

[ท่ร.Vนเ0 70รเาเ0เล

หมายเหต ุ ข ้อลอบ เหล ือให ้บรรจ ุลงในซองข ้อลอบ สำรองเท ่าน ั้น
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ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป ีการดีกษา 
ระดับชั้น ม.1, ม.2

2561

วัน / เดือน 
/ป ี

เวลา เวลาสอบ 
(นาที)

ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.2

8.30 - 9.30 60 ค21202 
คณิตศาสตร์ 15

ค22202 
คณิตศาสตร์ เ̂

9.45 - 10.45 60
ส21104 

ประวัติศาสตร์
ส22104 

ประวัติศาสตร์

อังคารที่ 26 11.00 - 12.00 60
จ21202 
ภาษาจีน

จ22202 
ภาษาจีน

กุมภาพนธ์ 12.00 - 13.00 60 พ้กรับประทานอาหารกลางวัน
2562 13.00 - 14.00 60

ว21202
วิทยาศาสตร์ 15

ว22202 
วิทยาศาสตร์ 15

14.15 - 14.45 30
พ23103 
สุขดีกษา

พ23103 
สุขดีกษา

15.00 - 15.30 30
ง23103 

การงานอา^พ
ง23103 

การงานอา!!พ

8.30 - 9.30 60
ค21102 

คณิตศาสตร์
ค22102 

คณิตศาสตร์

พฤหัสบดีที่ 
28

กุมภาพ้นธ์ 
2562

9.45 - 10.45 60
ท21102 

ภาษาไทย
ท22102 

ภาษาไทย

11.00 - 12.00 60 ว21102 
วิทยาศาสตร์

ว22102 
วิทยาศาสตร์

12.00 - 13.00 60 พกรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 60
021102 

ภาษาอังกฤษ
022102 

ภาษาอังกฤษ

14.15 15.15 60
ส21103

สังคมดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส22103

สังคมดีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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0 ^  ,
ต ารางสอ บ ป ลายภ าค เร ียน ท ี่ 2 ป ีการส ืกษ า  2561 

ระด ับ ช ั้น  ม.4

ว ัน /  เด ือ น /ป ี เวลา
เวลาสอบ 

(นาที)
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  0สุ16ช 

ม.4/1 -  ม4/3
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  

ม.4/4 -  ม .4/8
ส ืล ป ี- ค ำ นวน 

ม.4/9
ส ืล ป ี-ฝ ร ั่ง เศ ส  

ม.4/10
ด ืลป ี-ญ ี่ป ่น  

ม.4/10
ส ืล ป ี-ด น ต ร ี 

ม .4/10
ส ืล ป ี-จ ีน  

ม.4/11
ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103 ส31103

8.30 - 9.30 60 สังคมสืกษ'าศาสนาและ สังคมสืกษาศาสนาและ สังคมสืกษ'าศาสนาและ สังคมสืกษาศาสนาและ สังคมสืกษ'าศาสนาและ สังคมสืกษาศาสนาและ สังคมสืกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม
ว30208 ว30208 ส30202(60) ส30202(60) ส30202(60) ส30202(60) ส30202(60)

จ ัน ท ร ท่ี์ 25
9.45 - 11.15 90

ฟ ิส ิกส ์ ฟ ิส ิกส ์
การเง ินการธนาคารและ 

การคลัง
การเง ินการธนาคารและ 

การคลัง
การเง ินการธนาคารและ 

การคลัง
การเง ินการธนาคารและ 

การคลัง
การเง ินการธนาคารและ 

การคลัง

ก ุมภาพ ันธ ์ 11.15 - 12.15 60 พ ักร ับ ป ระท าน อาห ารกลางว ัน
2562 12.15 - 13.15 60

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประวัต ิศาสตร์

ส31104 
ประว ัต ิศาสตร์

13.30 - 14.00 30
พ31102

สุขสืกษาและพลสืกษา
พ31102

สุขสืกษาและพลสืกษา
พ31102

สุฃสืกษาและพลสืกษา
พ31102

สุขสืกษาและพลสืกษา
พ31102

สุขคํกษาและพลสืกษา
พ31102

สุขสืกษาและพลสืกษา
พ31102

สุขดืกษาและพลสืกษา

14.10 - 15.40 90
ว30222 

เคมี
ว30222 

เคมี
ท31202(60)

ภาษาและวรรณกรรมไทย
ท31202(60)

ภาษาและวรรณกรรมไทย
ท31202(60)

ภาษาและวรรณกรรมไทย
ท31202(60)

ภาษาและวรรณกรรมไทย
ท31202(60)

ภาษาและวรรณกรรมไทย

8.30 - 9.30 60
ค31104 

คณิตศาสตร์
ค31104 

คณ ิตคาสตร์
ค31104 

คณ ิตศาสตร์
ค31104 

คณิตศาสตร์
ค31104 

คณ ิตศาสตร์
ค31104 

คณิตศาสตร์
ค31104 

คณ ิตศาสตร์

9.45 - 10.45 60
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
ท31102 

ภาษาไทย
พ ุธท ี่ 27 

ก ุมภาพ ันธ ์
11.00 - 12.00 60

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

031102 
ภาษาอังกฤษ

2562 12.00 - 13.00 60 พ ักร ับ ป ระท าน อาห ารกลางว ัน

13.00 - 14.00 60
ว30242 
!!ววิทยา

ว30242 
?ววิทยา

ค31211
คณิตศาสตร์!}วิตประจำวัน

ฝ31204 
ภาษาฝรั่งเคส

ญ31205 
ภาษาฉุ]ปุน

ศ31205 
ทฤษฎีดนตรี

จ31206 
ภาษาจีน

14.15 - 15.15 60
ว31102

วิทยาศาสตร์!}วภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์!}วภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์1สิวภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์ส ิวภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์!}วภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์!}วภาพ
ว31102

วิทยาศาสตร์1สิวภาพ

ศ ุกร ์ท ี่ 1
8.30 - 10.00 90

ค31201
คณิตศาสตร์เพ ิ่มเติม

ค31201
คณิตศาสตร์เพ ิ่มเต ิม

ค31201
คณิตศาสตร์เพ ิ่มเต ิม

ฝ31212(60) 
ภาษาฝรั่งเศสฟ ัง-พ ูด 1

ญ31210(60) 
ภาษาญ ี่^นฟ ัง-พ ูด 1

ศ31207(60) 
โสตทักษะดนตรี 1

จ31212(60) 
ภาษาจีน ฟ ัง-พ ูด !

ม ีนาคม 2562 10.15 - 11.15 60
031204

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
031204

ภ''ษาอังกกษเพ่ิมเติม
031204

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
031204

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
031204

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม
031204

ภาษาอังกฤษ.พิ่มเติม
031204

ภาษาอังกถษเพิ่มเติม I
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( ® |
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561 

ระดับชั้น ม.5

ว ัน  /  เด ือ น /ป ี เวลา
เวลาสอบ 

(นาที)
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  01^68 

ม .5/1 -  ม5/3
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  

ม .5/4 -  ม .5/8
ศ ิล ป ๋-ฝ ร ั่ง เศ ส

ม .5/9
ด ืล ป ๋-จ ีน  

ม .5/10
ด ืลป -๋ญ่ีปนุ 

ม .5/11
ด ืล ป ๋-ด น ต ร ี 

ม .5/11
ส32103 ส32103 ส32103 ส32103 ส32103 ส32103

8.30 - 9.30 60 สังคมสืกบาศาสนาและ สังคมดืกบาศาสนาและ สังคมสืกบาศาสนาและ สังคมสืกบาศาสนาและ สังคมสืกบาศาสนาและ สังคมสืกบาศาสนาและ
วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม วัฒนธรรม

9.45 -  11.15 90
ว30215 
ฟ ิส ิกส ์

ว30210 
ฟ ิส ิกส ์

ส30204(60) 
เหตุการณ ์โลกปัจจุบ ัน

ส30204(60) 
เหตุการณ ์โลกปัจจุบ ัน

ส30204(60) 
เหตุการณ ์โลกปัจจุบ ัน

ส30204(60) 
เหตุการณ ์โลกปัจจุบ ัน

จ ัน ท ร ์ท่ี 25 ก ุมภาพ ันธ ์ 2562
11.15 - 12.15 60 พ ักร ับ ป ระท าน อาห ารกลางว ัน

12.15 - 13.15 60
ส32104 

ประวัต ิศาสตร์
ส32104 

ประว ัต ิศาสตร์
ส32104 

ประว ัต ิศาสตร์
ส32104 

ประวัต ิศาสตร์
ส32104 

ประวัต ิคาสตร์
ส32104 

ประวัต ิศาสตร์

13.30 -  14.00 30
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา
พ32102

สุขสืกบาและพลสืกบา

14.10 -  15.40 90
ว30229 

เคมี
ว30224 

เคมี
ท32205(60)

วรรณ กรรม และการสิอสาร
ท32205(60)

วรรณ กรรมและการส ิอสาร
ท32205(60)

วรรณ กรรม และการสิ0สาร
ท32205(60)

วรรณ กรรมและการส ิ0สาร

8.30 -  9.30 60
ค32102 

คณิตศาสตร์
ค32102 

คณ ิตศาสตร์
ค32102 

คณ ิตศาสตร์
ค32102 

คณิตศาสตร์
ค32102 

คณิตศาสตร์
ค32102 

คณิตศาสตร์

9.45 -  10.45 60
ท32102 

ภาบาไทย
ท32102 

ภาบาไทย
ท32102 

ภาบาไทย
ท32102 

ภาบาไทย
ท32102 

ภาบาไทย
ท32102 

ภาบาไทย

พ ุธท ี่ 27 ก ุมภ าพ ันธ ์ 2562
11.00 -  12.00 60

อ32102 
ภาษาอังกฤบ

032102 
ภาบาอังกฤบ

032102 
ภาบาอังกฤบ

032102 
ภาบาอังกฤบ

032102 
ภาบาอังกฤษ

032102 
ภาบาอังกฤษ

12.00 -  13.00 60 พ ักร ับ ป ระทานอาหารกลางว ัน

13.00 -  14.00 60
ว30249 
ใ?ววิทยา

ว30244 
รูวว ิทยา

ฝ32204(60) 
ภาบาฝรั่งเศส

จ32206(60) 
ภาษาจีน

ญ32205(60) 
ภาบาเฐ่ปุน

ศ32206(60) 
ทฤษฎีดนตรี

14.15 -  15.15 60
ว30161

โลกและดาราศาสตร์
ว30101 

ฟ ิส ิกส ์พนฐาน
ว30101 

ฟ ิส ิกส ์พ ี้นฐาน
ว30101 

ฟิส ิกส์พ ี้นฐาน
ว30101 

ฟ ิส ิกส์พ ี้นฐาน
ว30101 

ฟิส ิกส์พ ี้นฐาน



11

เ ไ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการสืกษา 2561 

ระดับชั้น ม.5 (ต่อ)

ว ัน  /  เดอน /  ปี เวลา
เวลาสอบ 

(นาที)
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  01^6๘ 

ม .5/1 -  ม5/3
ว ิท ย ์-ค ณ ิต  

ม .5/4 -  ม .5/8
ต ิล ป ี-ฝ ร ั่ง เศ ส  

ม .5/9
ส ืล ป ี-จ ีน  

ม .5/10
ส ืลป -้ ญ ีป่ ่น 

ม .5/11
ต ิล ป ี-ด น ต ร ี 

ม .5/11

ศ ุกร ์ท ี่ 1 ม ีนาคม 2562

8.30 -  10.00 90
ค32202

คณิตศาสตร์เพ ิ่มเต ิม
ค32202

คณ ิตศาสตร์เพ ิ่มเต ิม
ฝ32206(60)

ต ิลปวัฒนธรรมฝรั่งเศส
จ32207(60) 

ภาษาจีนฟัง-พ ูด
ญ32206(60) 

ภาษาญ ี่ป ุนฟัง-พ ูด
ศ32207(60) 

โสตทักษะดนตรี

10.15 -  11.15 60
032204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อ32204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเต ิม
032204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
032204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
032204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
032204

ภาษาอังกฤษเพิ่มเต ิม
11.15 -  12.15 60 พ ้ก ร ับ ป ระท าน อ าห ารกลางว ัน

12.15 -  12.45 30
ง32102 

การงานอา?พฯ
ง32102 

การงานอา?พฯ
ง32102 

การงานอา?พฯ
ง32102 

การงานอา?พฯ
ง32102 

การงานอา?พฯ
ง32102 

การงานอา?พฯ

13.00 -  13.30 30
ง 32202

การสร้างภาพเคลื่อนโหว 
มีติขั้นสูง

ง32202
การสร้างภาพเคล ื่อนโหว 

มิติขั้นสูง

ง32202
การสร้างภาพเคลื่อนโหว 

มิติขั้นสูง

ง32202
การสร้างภาพเคลื่อนโหว 

มิติขั้นสูง

ง32202
การสร้างภาพเคลื่อนโหว 

มิติขั้นสูง

ง32202
การสร้างภาพเคลื่อนโหว 

มิติขั้นสูง


