
 
ค าสั่งโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่103 / ๒๕๖2 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

…………………………….………………… 
        ด้วยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารวิชาการ ด าเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา ๒๕๖2  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ระหว่างวันที่  16 - 18 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือสนับสนุนส่งเสริม  และพัฒนา             
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน    
        ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการสอบและการท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ     
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายจันทร์เทพจ์   เพ็ชรยิ้ม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธนดล    สุมังคละ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวศิรินันท์   ยอดฉิมมา   กรรมการ 
 4. นายสุชาติ    โตสงคราม   กรรมการ   
 5. นางสาวพรรณทิพา นาคจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายศักดิ์สิทธิ์   สุขนิ่ม                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดกิจกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา  ๒๕๖2  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบผลส าเร็จ 
๒. คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
  ๑. นางสาวพรรณทิพา   นาคจันทร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายศักดิ์สิทธิ์     สุขนิ่ม    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางบุษณี    บัวรอด    กรรมการ     
  ๔. นางสาวกนกวรรณ จงเกษกรณ์   กรรมการ 
  ๕. นายวิทยา    พงษช์ัยสิทธิ์   กรรมการ 
  ๖. นายประสพโชค กองแก้ว    กรรมการ 
   ๗.  นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม   กรรมการ 
   ๘.  นางสาววชิุดา   ทองหาญ   กรรมการ 
    ๙.  นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวขนิษฐา   สกุลวา    กรรมการ 
  ๑๑. นายปิยะวัจน์   กูบขุนทด   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒. นายสุขุม  กุมมาน้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  ระเบียบปฏิบัติ  ตลอดจนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 

/…๒.วางแผนในการปรับปรุง 
 
 
 



  

๒. วางแผนในการปรับปรุงพัฒนางาน  โดยยึดหลักการพัฒนาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ 
  ๓. ประชาสัมพันธ์  ตลอดจนนิเทศ  ฝึกอบรมผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๔. ปฏิบัติงานโดยประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 
  ๕. ก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งรายงานสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๓. คณะกรรมการกลาง 
        ๑. นางสาวพรรณทิพา   นาคจันทร์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม                      รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสุขุม  กุมมาน้อย   กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร   จะริวรรณ                      กรรมการ 
 5. นางสาวภัสราภรณ์ โพธิ์พันธุ์    กรรมการ 
 6. นายปิยะวัจน์   กูบขุนทด      กรรมการและเลขานุการ  
 7. นางสาวอัชราภรณ์ ทองไทย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
 ๑.  อ านวยความสะดวกในการรับ – ส่งข้อสอบ 
 ๒.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในการสอบปลายภาค 
       ๓.  จ่ายข้อสอบในวันสอบให้กับกรรมการก ากับห้องสอบ 
        ๔.  รับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบจากกรรมการก ากับห้องสอบ 
     ๕.  เบิก-จ่าย กระดาษค าตอบให้กับคณะครูเพื่อน าไปตรวจ 
๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาค 
      ๑.  นายฉัตรชัย  พันธุ    ประธานกรรมการ 
      ๒.  นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม   รองประธานกรรมการ 
      ๓.  นายปิยะวัจน์   กูบขุนทด   กรรมการ 
      ๔.  นายศักดิ์สิทธิ์   สุขนิ่ม    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่    
 ๑. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบปลายภาค ให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 

- ก่อนสอบปลายภาค 
- ระหว่างด าเนินการสอบในแต่ละวิชา 
- หลังการสอบปลายภาค 

   ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
     ๑.  นายเจนวิทย์   ถ้วยอิ่ม    ประธานกรรมการ 
     ๒.  นายประยงค์   ศรีไพรสนท ์                       รองประธานกรรมการ 
     ๓.  นายสมบัติ    ภูมิรัตนไพศาล             กรรมการ 
     ๔.  นายวิทยา     พงษ์ชัยสิทธิ์             กรรมการ  
     ๕.  นายประกอบ   สุทธศิริ     กรรมการ 
     ๖.  นายวีระศักดิ์  บุญสุวรรณ์   กรรมการ 
     ๗.  นายครรชิต     สุขลี่              กรรมการ 
     ๘.  นายวิสูตร    สุขสมรัตน์   กรรมการ 
 ๙.  นายศาศวัต    โมราสุข                              กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่  

1. เตรียมสถานที่ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการสอบปลายภาคแต่ละอาคาร จัดโต๊ะ/เก้าอ้ี ห้องละ ๓9 ชุด 
    (ภายในห้อง ๓๐ ชุด นอกห้อง 9 ชุด ) 

          ๒.  จัดบรรยากาศสนับสนุนการสอบของนักเรียนในแต่ละอาคารที่รับผิดชอบ 
/…6 คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 



๖. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  วันที่ 16 - 18  กันยายน   2562   
 

ห้องสอบที่ ระดับชั้น 
เลขที ่

นักเรียน 
จ านวน/ห้อง 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

1 1/1 1-38 38 532 
นายพชร  
นางสาวขนิษฐา 

พันธุ์รอด 
สกุลวา 

2 
1/1 
1/2 

39-40 
1-36 

38 533 
นางสาววัลยล์ดา 
นางกัญญาณัฐ 

ภวภูตานนท ์
ฤทธิ์บ ารุง 

3 
1/2 
1/3 

37-43 
1-31 

38 534 
นางสาวปภัสรา
นายอาทิตย ์

โพธิ์อ่อง 
เก่งสาริกิจ 

4 
1/3 
1/4 

32-43 
1-26 

38 535 
นายค านึง 
นางสาวนงค์นุช 

ประเสริฐสิทธ์ิ 
แก้วจัตุรัส 

5 
1/4 
1/5 

27-44 
1-20 

38 536 
นายประวิทย ์
นายฉัตรชัย 

ต่อสกุล 
พันธ ุ

6 
1/5 
1/6 

21-44 
1-14 

38 526 
นางสาวปัทมา 
นางปิยะฐิฎาร ์

แซ่กิม 
ประพาไชยมงคล 

7 
1/6 
1/7 

15-44 
1-8 

38 525 
นางสาวสุภาพร
นางภัทรินทร ์

เสือเผือก 
โตเดช 

8 
1/7 
1/8 

9-43 
1-3 

38 524 
นางสาวศริญญา  
นางสาวสิรินทิพย ์

พิมพ์หน ู
เอี่ยมสาหร่าย 

9 1/8 4-40 37 523 
นางสาวไพรินทร ์
นางสาวธนภรณ ์         

อินริ้ว 
ศรีลา 

10 
1/8 
1/9 

41-43 
1-33 

36 522 
นายณรงค ์
นางสาวชลธิชา 

ฤทธิ์เทพ 
มงคลชัยอรัญญา 

11 2/1 1-37 37 211 
นางวันเพ็ญ 
นางสาวทาริกา 

ลิ้มวรรธนะ 
อุดเทพ 

12 
2/1 
2/2 

38-39 
1-35 

37 213 
นางลัดดา 
นางสาวปรัชญาฎา 

อัฒพุธ 
เอี่ยมประสงค ์

13 
2/2 
2/3 

36-44 
1-28 

37 214 
นางกรวิการ ์
นางวราภรณ ์

น่วมอินทร์ 
ทองน้อย 

14 
2/3 
2/4 

29-39 
1-26 

37 215 
นางสาวอุไรรัตน ์
นางสาวศุภิกา 

ธีระรังสิกลุ 
ทิพย์อ้าย 

15 
2/4 
2/5 

27-42 
1-21 

37 216 
นางชณัฐดานันภ ์
นายสิทธิชัย 

สงวนทรัพย ์
ภู่ภักด ี

16 
2/5 
2/6 

22-43 
1-15 

37 321 
นางนงลักษณ ์
นางสาวอัญชนา 

ต่วนชัย 
หาญใจ 

17 
2/6 
2/7 

16-42 
1-10 

37 323 
นางบุษณี 
นางปภาวรา 

บัวรอด 
เพ็ชรอินทร์ 

18 
2/7 
2/8 

11-40 
1-7 

37 324 
นางสุจิราภรณ ์
นายสุชาต ิ

ภัทรจามร 
โตสงคราม 

19 
2/8 
2/9 

8-39 
1-5 

37 325 
นางสาววริยา 
นายเผ่าไทย 

ชาติสุทธ์ิ 
เสียงแจ่ม 

20 2/9 6-40 35 326 
นางณชญาดา 
นายปวิช 

บ ารุงศร ี
อยู่โพธ์ิ 



๖. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  วันที่ 16 - 18  กันยายน   2562  (ต่อ) 
 

ห้องสอบที่ ระดับชั้น 
เลขที่ 

นักเรียน 
จ านวน/

ห้อง 
หมายเลข 
ห้องสอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

21 3/1 1-36 36 121 
นายวัชระ 
นายสุเมธี 

น่วมอินทร์ 
จ าลองกุล 

22 
3/2 
3/3 

1-35 
1-3 

38 122 
นายสมบตั ิ
นายค ารณ 

ภูมิรตันไพศาล 
ขอบบัวคลี่ 

23 
3/3 
3/4 

4-34 
1-6 

37 123 
นายวิทยา 
นายสมหมาย 

พงษ์ชัยสิทธ์ิ 
ภูมิรตันไพศาล 

24 
3/4 
3/5 

7-33 
1-10 

37 124 
นางอัญชลี 
นางสาววิชรญาณ ์

อัครวงษ ์
เสือราบ 

25 
3/5 
3/6 

11-31 
1-16 

37 125 
นางสลินณา 
นางสาวณัฐธยาน ์

ภูมิรตันไพศาล 
ภู่ผึ้ง 

26 
3/6 
3/7 

17-33 
1-20 

37 126 
นายณรงค์ศักดิ ์
นายพิพัฒพงศ์ 

แก้วท ิ
เสือกลิ่น 

27 
3/7 
3/8 

21-32 
1-25 

37 114 
นายประสพโชค 
นายประยงค ์  

กองแก้ว 
ศรีไพรสนท์ 

28 
3/8 
3/9 

26-29 
1-30 

34 115 
นางสาวจิรภัทร 
นายนิติพล 

บุญเรือง 
สุยะนา 

29 4/1 1-39 39 531 
นางสาวอัญชล ี
นายสามารถ 

เวียงนาค 
กล่อมเกลา 

30 4/2 1-37 37 541 
นายสิทธิชัย 
นางสาวณัฐชยา 

มีทับทิม 
ไล้ทองค า 

31 4/3 1-38 38 542 
นางสาวโยษิตา 
นายธวัช 

จุลมสุ ิ
แก้วถิ่นดง 

32 4/4 1-38 38 543 
นายศศิวงศ์ 
นางสาวสรสวรรค ์

หริ่งรอด 
มิ่งโสภา 

33 4/5 1-36 36 544 
นายพัฒนพล
นางสาวนิภาวรรณ 

อ้นโต 
สังข์ส ี

34 4/6 1-38 38 546 
นางสาวญาณิศา 
นายวสันต ์

สอนบุญเกดิ 
จันทร์อ่อน 

35 4/7 1-26 26 545 
นางสาววิชุดา 
นายจิตอนันท์ 

ทองหาญ 
บุญมาม ี

36 
5/1 
5/2 

1-31 
1-3 

34 332 
นางสาวอังคณา 
นายสมชาย 

คลังเมือง 
ฤทธิ์บ ารุง 

37 
5/2 
5/3 

4-30 
1-7 

34 333 
นางจันทร์แรม 
นายลิขิต 

ต่อสกุล 
แก้วคง 

38 
5/3 
5/4 

8-20 
1-14 

34 334 
นายธงชัย 
นางสาวปวิตรา 

ศรีค าขลิบ 
สุขข า 

39 
5/4 
5/5 

15-29 
1-19 

34 335 
นายเจนวิทย ์
นางสาวศิริกลัยา   

ถ้วยอิ่ม 
อารี 

40 
5/5 
5/6 

20-40 
1-13 

34 336 
นางสาวสมฤดี
นางสาวจิราภรณ ์

จันทร์สา 
บุญยัง 

41 
5/6 
5/7 

14-26 
1-21 

34 337 
นางสุภาวด ี
นายเกียรติศักดิ ์

เนตรทิพย ์
ปรีดาภัทรสกลุ 

 
 



๖. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  วันที่ 16 - 18  กันยายน   2562  (ต่อ) 
 
 

ห้องสอบที่ ระดับชั้น 
เลขที่ 

นักเรียน 
จ านวน/

ห้อง 
หมายเลข 
ห้องสอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

42 6/1 1-35 35 221 
นางมาลัย                 ต้อนแก้ว 
Miss.Myrell Sanche Lachica 

43 6/2 1-34 34 222 
นางสาวกนกวรรณ 
Miss.Judy 

จงเกษกรณ ์
 

44 6/3 1-31 31 223 
นางสาวสุนทร ี           คงอาชีวกิจ 
Miss.Nakakande  Hadijah 

45 6/4 1-35 35 224 
นายศาศวัต               โมราสุข 
Miss.Baek Seunq Min 

46 6/5 1-37 37 226 
นายธีรญาณ
Miss.Liu Annina  

ป้อมทอง 
 

47 6/6 1-34 34 217 
นางสาวสุดสวาท   
นางสาวชลธิชา 

พุ่มเปี่ยม 
เฉื่อยฉ่ า 

48 6/7 1-26 26 228 
นางสิน ี
นางรณิดา 

สุนทรา 
อินทร์ฉ่ า 

มีหน้าที่   ปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก ากับห้องสอบโดยเคร่งครัด 
๗. คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงาน 
         ๑.  นางสุรีรัตน์     ขอบบัวคลี่ 
         ๒.  นางสาวพิจิตรา   กลั่นสุธน 
         ๓.  นางสาววราล ี  ทองไทย 
         ๔.  นางสาวสุกัญญา   หอมสุวรรณ์ 
         ๕.  นางสาวอัชราภรณ์   ทองไทย 
 6.  นางสาวลลนา จูเฉย 
 7.  นางสาวชุติมา นกทนงค์ 
 มีหน้าที่    
          ๑. ปฏิบัติหน้าที่ประจ าส านักงาน 
          ๒. เป็นกรรมการก ากับห้องสอบส ารอง ในกรณีที่ครูลาหรือไปราชการ 
๘. คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบและจัดท าผลการสอบ 
 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
16-18 ก.ย. 2562 ๑. ครูประจ าวิชาเบิกกระดาษค าตอบที่นักเรียนสอบเสร็จแล้ว 

๒. ส่งกระดาษค าตอบที่ตรวจแล้วที่ส านักงานวิชาการ 
๑. ครูประจ าวิชา 
๒. กลุ่มบริหารวิชาการ 

๙. คณะกรรมการดูแลความสงบและรักษาความปลอดภัย 
         ๑. นายสุชาติ    โตสงคราม   ประธานกรรมการ 
         ๒. นางสาวสุดสวาท   พุ่มเปี่ยม   รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายณรงค ์  ฤทธิ์เทพ    กรรมการ 
         ๔. นางสาวศุภิกา  ทิพย์อ้าย   กรรมการ 
         ๕. นายค ารณ    ขอบบัวคลี่   กรรมการ 
         ๖. นางลัดดา  อัฒพุธ    กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที ่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในขณะสอบให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

/...๑๐. คณะกรรมการประเมินและติดตามผลการสอบ 
 



 

๑๐. คณะกรรมการประเมินและติดตามผลการสอบ 
          ๑. นายสุขุม  กุมมาน้อย   ประธานกรรมการ 
          ๒. นางสาวพรรณทิพา   นาคจันทร์   รองประธานกรรมการ 
          ๓. นางณชญาดา  บ ารุงศรี    กรรมการ 
          ๔. นางสาววริยา  ชาติสุทธิ์    กรรมการ 
          ๕. นายปิยะวัจน์     กูบขุนทด   กรรมการและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่  
          ๑. ประเมินติดตามผลการสอบปลายภาค เพ่ือค้นหาอุปสรรคและการแก้ไขในครั้งต่อไป 
          ๒. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาการเรียนการสอน 
 

 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ เสียสละ 
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สั่ง  ณ  วันที่   26   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

            (นายธนดล   สุมังคละ)  
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายค าสั่ง รร.ท่าตะโกพิทยาคม ท่ี 103/2562 

 
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม วันที่ 16 – 18 กันยายน พ.ศ.2562 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 

เวลา วิชา เวลา วิชา เวลา วิชา 

08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค21101 08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค22101 08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค23101 
09.15 - 10.00 ทัศนศิลป ์ ศ21101 09.20 - 09.50 ทัศนศิลป ์ ศ22101 09.15 - 10.00 ทัศนศิลป ์ ศ23101 
10.10 - 10.40  พลศึกษา พ21102 10.00 - 10.30 พลศึกษา พ22102 10.10 - 10.40 พลศึกษา พ23102 
10.50 - 11.30 การประมวลผล ว20207(1/9)       
         

13.00 – 13.50 สังคมศึกษา ส21101 13.00 – 14.00 สังคมศึกษา ส22101 13.00 – 13.50 สังคมศึกษา ส23101 
14.00 – 14.20 อังกฤษฟัง-พูด อ20201 14.10 – 14.30 อังกฤษฟัง-พูด อ20203 14.00 – 14.20 อังกฤษฟัง-พูด อ20205 
         

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 

08.10 – 09.00 วิทยาศาสตร ์ ว21101 08.10 – 09.00 วิทยาศาสตร ์ ว22101 08.10 – 09.00 วิทยาศาสตร ์ ว23101 
09.10 – 09.40 ดนตร ี ศ21102 09.05 – 09.50 นาฏศิลป ์ ศ22104 09.10 – 09.40 ดนตร ี ศ23104 (3/1-4) 

09.50 – 10.30  การงานอาชีพ ง21101 10.00 – 10.30 การงานอาชีพ ง22101 09.05 – 09.50 นาฏศิลป ์ ศ23102 (3/5-9) 

10.40 - 11.40 คณิตเพิม่เตมิ    ค20201(1/9)    10.00 – 10.30 การงานอาชีพ ง23101(3/1-5) 
      10.00 - 10.30 งานเกษตร ง23103(3/6-9) 
         

13.00 – 14.00 พระพุทธ ส21102 13.00 – 13.50 พระพุทธ ส22102 13.00 – 13.50  พระพุทธ ส23102 
14.10 – 15.10 ภาษาอังกฤษ อ21101 14.00 – 15.00 ภาษาอังกฤษ อ22101 14.00 – 15.00 ภาษาอังกฤษ อ23101 
         

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 

08.10 – 09.00 ประวัติศาสตร ์ ส21103 08.10 – 09.00  ประวัติศาสตร ์ ส22103 08.10 - 09.00 ประวัติศาสตร ์ ส23103 
09.10 – 09.40 สุขศึกษา พ21101 09.10 – 09.40 สุขศึกษา พ22101 09.10 - 09.40 สุขศึกษา พ23101 
09.50 - 10.20  หน้าท่ีพลเมือง ส21231 09.50 - 10.20 หน้าท่ีพลเมือง ส22233 09.50 - 10.20 หน้าท่ีพลเมือง ส23235 
10.30 - 11.30 สะเต็มศึกษา     ว20213(1/9)    10.30 - 11.30 คณิตเพิม่เตมิ ค23201(3/1-4) 
        

13.00 - 13.50 ภาษาไทย ท21101 13.00 – 13.50 ภาษาไทย ท22101 13.00 – 13.50 ภาษาไทย ท23101 
14.00 – 14.40 ออกแบบเทคโน ว21103 14.00 – 14.30 ออกแบบเทคโน ว22103 14.00 – 14.40 เทคโนโลยีฯ ง23102 
         

 

หมายเหตุ : รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง ให้ด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 

 

                                                                                                 (นายธนดล    สุมังคละ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 



   เอกสารแนบท้ายค าสั่ง รร.ท่าตะโกพิทยาคม ท่ี 103/2562 
 

ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม วันที่ 16 - 18 กันยายน พ.ศ.2562 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 

เวลา วิชา เวลา วิชา เวลา วิชา 

08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค31101 08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค32101 08.10 - 09.10 คณิตพื้นฐาน ค33101 
09.20 - 10.10 สังคมศึกษา ส31101 09.20 - 10.20 สังคมศึกษา ส32101 09.20 - 10.20 สังคมศึกษา ส33101 
10.20 - 11.20 วิทย์-ชีวภาพ ว31101 10.30 - 11.30 วิทย์-ฟิสิกส ์ ว32101 10.30 - 11.15 วิทย์-ฟิสิกส ์ ว30103 
         

13.00 - 13.50 ภาษาไทย ท31101 13.00 - 13.50 ภาษาไทย ท32101 13.00 - 13.50 ภาษาไทย ท33101 
14.00 - 14.30 สุขศึกษา พ31101 14.00 - 14.30 สุขศึกษา พ32101 14.00 - 14.30  สุขศึกษา พ33101 
14.40 - 15.30 โลกดาราศาสตร์ ว30261(4/1-3) 14.40 - 15.25 โลกดาราศาสตร์  ว30263(5/1-3) 14.40 - 15.40 ฟิสิกส์ 5       ว30205(6/1-3) 
14.40 - 15.25 สิ่งแวดล้อม   ว30281(4/4) 14.40 - 15.30 ปิโตรเลียม      ว30283(5/4) 14.40 - 15.25 ร่างกายของเรา ว30286(6/4) 
14.40 - 15.40 บัญชีเบื้องต้น ง30268(4/5) 14.40 - 15.10 ฐานข้อมูล    ว30296(5/5-6) 14.40 - 15.20 งานขาย 1       ง30265(6/5) 
14.40 - 15.30 วิทย์ในชีวิตฯ  ว30289(4/6) 14.40 - 15.20 คณิตคอมพิวเตอร์   ว30210(5/7) 14.40 - 15.40  พลาสติกเส้นใย ว30292(6/6) 
14.40 - 15.40 พื้นฐานบัญชี  ง30261(4/7)   14.40 - 15.20 เสรมิทักษะEng อ30222(6/7) 

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 
08.10 - 09.00 พระพุทธฯ ส31105 08.10 - 09.10 พระพุทธฯ ส32102 08.10 - 09.00 พระพุทธฯ ส33102 
09.10 - 09.40 ออกแบบเทคโน  ว31103 09.20 - 10.00 ออกแบบเทคโน    ว32103 09.10 - 09.50 สร้างเว็บไซต ์ ง30285 
09.50 - 10.50 ฟิสิกส์       ว30201(4/1-3) 10.10 - 11.10 ฟิสิกส์        ว30203(5/1-3) 10.00 - 11.30 คณิตเพิม่      ค33201(6/1-3) 
09.50 - 10.30 งานกราฟฟิก ง30295(4/4,6) 10.10 - 11.10 อาเซียน     ส30205 (5/4,6) 10.00 - 11.30 คณิตเพิม่        ค33202(6/4) 
09.50 - 10.50 อังกฤษอ่านฯ อ30207(4/5) 10.10 - 11.10 อังกฤษอ่านฯ  อ30209(5/5) 10.00 - 11.00 อ่านแปลความ  อ30211(6/5) 
09.50 - 10.30 คอมฯธุรกิจ   ว20101(4/7) 10.10 - 10.40 โครงงานอาชีพ ง30244(5/7) 10.00 - 10.40 เขียนโปรแกรม  ง30254(6/7) 
         

13.00 - 14.00 ประวัติศาสตร ์ ส31103 13.00 - 13.50 ประวัติศาสตร ์ ส32103 13.00 - 13.30 หน้าท่ีพลเมือง ส30233 
14.10 - 15.10 ชีววิทยา    ว30241(4/1-3) 14.00 - 15.00 ชีววิทยา      ว30243(5/1-3) 13.40 - 14.40 ชีววิทยา       ว30245(6/1-3) 
      13.40 - 14.40 เหตุการณ์ฯ   ส30212(6/4-7) 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 
08.10 - 09.10 ภาษาอังกฤษ อ31101 08.10 - 09.10 ภาษาอังกฤษ อ32101 08.10 - 09.10 ภาษาอังกฤษ อ33101 
09.20 - 09.50 ดนตร ี ศ31101 09.20 - 10.05 นาฏศิลป์ (5/1-3) ศ32101 09.20 - 09.50 ทัศนศิลป ์ ศ33101 
10.00 - 10.30 งานอาชีพ ง31101 09.20 - 10.05 ทัศนศิลป์ (5/4-7) ศ32102 10.00 - 10.30 วิทย์-ชีววิทยา ว30110 
10.40 - 11.40 เคมี          ว30221(4/1-3) 10.10 - 11.10 เคมี           ว30223(5/1-3) 10.40 - 11.40 เคมี            ว30225(6/1-3) 
10.40 - 11.40 การปกครอง ส30201(4/4-7) 10.10 - 11.00 กานท์กลอน ท30201(5/4-7) 10.40 – 11.30 หลักภาษาไทย ท30207(6/4-7) 
         

13.00 - 13.20 อังกฤษฟัง-พูด อ30201 13.00 - 13.20 อังกฤษฟัง-พูด อ30203 13.00 - 13.20 อังกฤษฟัง-พูด อ30205 
13.30 - 15.00 คณิตเพิม่   ค31201(4/1-4) 13.30 - 15.00 คณิตเพิม่     ค32201(5/1-4) 13.30 – 14.00 งานบ้าน ง33101 

13.30 - 14.00 ซิลค์สกรีน     ศ30201(4/6) 13.30 - 14.30 สิ่งแวดล้อม    ว30288 (5/6)    

13.30 - 14.00 ผลิตพืชอินทรีย์  ง30243(4/7)      

หมายเหตุ : รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง ให้ด าเนินการสอบให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 
 

                                                                                                 (นายธนดล    สุมังคละ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 


