
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ที ่   91 / ๒๕62 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค  
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------ 
 ด้วยกลุ่มการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา กำหนดการสอบระหว่างภาค ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562    เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการสอบระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที ่ 2           
ปีการศึกษา 2562 ดังนี ้   

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย    ประกอบด้วย 
  ๑.๑   นายเกษม  รัตนโชติ  ประธานกรรมการ 
  ๑.2   นายวิรัตน ์ ขุนราช  กรรมการ 
  ๑.3   นายสมพร  สุขเกษม  กรรมการ 
  ๑.4   นายไพศาล คงสุวรรณ กรรมการ 

๑.5   นางสาวอรพิน เรืองศรี  กรรมการ 
1.6   นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล กรรมการ 

  ๑.7   นายสุธน  ขวัญแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการดำเนินการสอบ ประกอบด้วย 
2.1 คณะกรรมการกลาง มีหน้าที่ อำนวยความสะดวก ในจัดห้องสอบ การดำเนินการสอบ 

การจัด/ส่ง และเก็บแบบทดสอบทุกรายวิชาที่ทำการสอบ พร้อมทั้งคืนข้อสอบให้ครูประจำวิชา ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1.1 นายวิรัตน์  ขุนราช   หัวหน้า 
2.1.๒ นางสาวสุดสวาท  ประสานสงฆ์  ผู้ช่วย 
2.1.3 นางสาวกาญจนา  เจียรติ้ว  ผู้ช่วย 
2.1.4 นายสุธน   ขวัญแก้ว  ผู้ช่วย 

2.2 คณะกรรมการจัดทำตารางสอบ มีหนา้ที ่สำรวจวิชาที่จัดสอบในตาราง กำหนดตาราง 
เวลาสอบของแต่ละวิชา และห้องสอบของแต่ละชั้นเรียน ประกอบด้วย 

2.2.1 นายสุธน   ขวัญแก้ว  หัวหน้า 
2.2.2 นางสาวอมร  ช่วยพันธ์  ผู้ช่วย 

 

/2.3 คณะกรรมการอัดสำเนาแบบทดสอบ… 
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2.3 คณะกรรมการอัดสำเนาแบบทดสอบ มีหน้าที่ รับแบบทดสอบต้นฉบับจากครูผู้สอน 
และทำสำเนาแบบทดสอบให้เพียงพอกับผู้เข้าสอบแต่ละวิชา ประกอบด้วย 

2.3.1 นายสุพล   ดำสิโก   หัวหน้า 
2.3.2 นายไพบูลย์  สังขะบุญญา  ผู้ช่วย 
2.3.3 นางพะยอม เกษตรสิน ผู้ช่วย 

2.4 คณะกรรมการควบคุมสอบ  มีหน้าที ่ควบคุม ดูแลการจัดห้องสอบ การสอบของ
นักเรียนทีรั่บผดิชอบให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าสอบ ตรวจนับจำนวนแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบของ
ผู้เข้าสอบให้ครบถ้วนก่อนส่งคืนกรรมการกลาง ประกอบด้วย 

 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการควบคุมห้องสอบ 
ม.1/1 ค.1 นายเอกชัย มงช ู ,  นายวรากร โรจนรักษ ์
ม.1/2 ค.3 นางสาวนาซีเราะห์  ตาเยะ  ,  นายแวรอนิง แวเด็ง 
ม.2/1 ค.2 นางจุรีภรณ์ น้อยเสงี่ยม  ,  นายวีระยุทธ โพธิกุล 
ม.2/2 อ.2 นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล , นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร  
ม.3/1 ส.1 นางประนอม ประยูร  ,  นายไพศาล คงสุวรรณ 
ม.3/2 ส.2 นางสาวอรพิน เรืองศรี  ,  นางแฉล้ม ศรีสุวรรณ 
ม.3/3 อ.3 นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  ,   Michel Bravo Mercado 

ม.4/1 , ม.4/2 อ.1 นายสมพร สุขเกษม  ,  นางสาวพิษณา บัวชุม 

ม.5/1 , ม.5/2 โสตฯ 
นางสาวอาริษา สีเต็ม  ,  นางอรทัย คงสุวรรณ ,  
นายวรรพจน์  เรืองพะวังค ์

ม.6/1 , ม.6/2 ท.3 นางสาวอมร ช่วยพันธ ์ ,  นายบุญพา สิทธศิักดิ ์
 

2.5 คณะกรรมการรับ-ส่งซองแบบทดสอบ มีหน้าที่ รับซองแบบทดสอบจากห้องวิชาการไป
ส่งยังห้องสอบ และนำซองแบบทดสอบที่สอบเรียบร้อยแล้วจากห้องสอบมาส่งคืนที่หอ้งวิชาการ ประกอบด้วย
ส่งคืนที่ห้องวิชาการ ประกอบด้วย 

2.5.1 นายสุพล   ดำสิโก   หัวหน้า 
2.5.2 นายไพบูลย์  สังขะบุญญา  ผู้ช่วย 
2.5.3 นางพะยอม เกษตรสิน ผู้ช่วย 

2.6 คณะกรรมการควบคุมสัญญาณเวลา มีหน้าที่ ควบคุมเครื่องบอกสัญญาณเวลา ให้
เป็นไปตามตารางสอบ ประกอบด้วย 
   2.6.1 นายสุธน   ขวัญแก้ว  หัวหน้า  

2.6.2 นายสุพล   ดำสิโก   ผู้ช่วย  

 

/ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี…้ 
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ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ต้ังตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การ
ปฏิบัติของผู้กำกับการสอบอย่างเคร่งครัด และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป 

    สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

 
 

 
(นายเกษม  รตันโชติ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

วัน/ เวลา 08:30 - 10:00 10:10 - 11:10  12:10 - 13:40 13:50 - 14:50 15:00 - 16:00 

23 
ธ.ค. 
62 

ม.1 ค21102   จ21204 
 

ท21102 

ม.2 ค22102   จ22204 
 

ท22102 

ม.3 ค23102 ว23202  จ23204 
 

ท23102 

ม.4/1 ค31102 ท31102  ว31242 พ31102 ส31103 

ม.4/2 ค31102 ท31102  อ31202 พ31102 ส31103 

ม.5/1 ค32102 ท32102  ว32242 
 

ส32103 

ม.5/2 ค32102 ท32102  อ32202 
 

ส32103 

ม.6/1 ค33202 ท33102  ว33245 
 

ส33102 

ม.6/2 ค33204 ท33102   
 

ส33102 

24 
ธ.ค. 
62 

ม.1 ว21102 อ21204   ส21103  

ม.2 ว22102 อ22204   ส22103  

ม.3 ว23102 อ23204   ส23103  

ม.4/1 ว31222 อ31102  ค31202 ส31104  

ม.4/2 ส31203 อ31102   ส31104  

ม.5/1 ว32222 อ32102  ค32202 ส32104  

ม.5/2 ส32204 อ32102   ส32104  

ม.6/1 ว33225 อ33202   พ33202  

ม.6/2 ส33204 อ33202   พ33202  

25 
ธ.ค. 
62 

ม.1 อ21102 พ21103   ส21104  

ม.2 อ22102 พ22103   ส22104  

ม.3 อ23102 พ23103   ส23104  

ม.4/1 ว31202 จ31206  ว31102 อ31204  

ม.4/2 ท31202 จ31208  ว31102 อ31204  

ม.5/1 ว32202 จ32206  ว32102 อ32204  

ม.5/2 
 

จ32208  ว32102 อ32204  

ม.6/1 ว33205 จ33206   อ33206  

ม.6/2 ท33202 จ33208   อ33206  
 
 
 
 
 



  
 
 

 
ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ม.1/1 สอบหอ้ง ค.1     ม.1/2 สอบห้อง ค.3 

 
 
 

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ม.2/1 สอบหอ้ง ค.2     ม.2/2 สอบห้อง อ.2 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นทีส่อบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 90 ม.1/1 - ม.1/2 

12:10 - 13:10 จ21204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 60 ม.1/1 - ม.1/2 

15:00 - 16:00 ท21102 ภาษาไทย 2 60 ม.1/1 - ม.1/2 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 90 ม.1/1 - ม.1/2 

10:10 - 11:10 อ21204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 ม.1/1 - ม.1/2 

13:50 - 14:50 ส21103 สังคมศึกษา 2 60 ม.1/1 - ม.1/2 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 09:30 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 60 ม.1/1 - ม.1/2 

10:10 - 11:10 พ21103 สุขศึกษา 2 60 ม.1/1 - ม.1/2 
13:50 - 14:50 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 60 ม.1/1 - ม.1/2 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นที่สอบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 90 ม.2/1 - ม.2/2 

12:10 - 13:10 จ22204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 60 ม.2/1 - ม.2/2 

15:00 - 16:00 ท22102 ภาษาไทย 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 09:30 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 

10:10 - 11:10 อ22204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 ม.2/1 - ม.2/2 

13:50 - 14:50 ส22103 สังคมศึกษา 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 09:30 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 

10:10 - 11:10 พ22103 สุขศึกษา 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 

13:50 - 14:50 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 60 ม.2/1 - ม.2/2 



  

 
 

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ม.3/1 สอบหอ้ง ส.1     ม.3/2 สอบห้อง ส.2   ม.3/3 สอบห้อง อ.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นที่สอบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 90 ม.3/1 - ม.3/3 

10:10 - 11:10 ว23202 
รักโลมาอิรวดีรักษ์ทะเลสาบ
สงขลา 

60 ม.3/1 

12:10 - 13:10 จ23204 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 60 ม.3/1 - ม.3/3 

15:00 - 16:00 ท23102 ภาษาไทย 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 09:30 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 

12:10 - 13:40 อ23204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 ม.3/1 - ม.3/3 

13:50 - 14:50 ส23103 สังคมศึกษา 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 09:30 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 

10:10 - 11:10 พ23103 สุขศึกษา 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 

13:50 - 14:50 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 60 ม.3/1 - ม.3/3 



  

 
 
 
 

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ม.4/1 , 4/2 สอบห้อง อ.1 
 

 
 
 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นที่สอบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 90 ม.4/1 - ม.4/2 

10:10 - 11:10 ท31102 ภาษาไทย 2 60 ม.4/1 - ม.4/2 

12:10 - 13:10 ว31242 ชีววิทยา 2 60 ม.4/1 

12:10 - 13:10 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 60 ม.4/2 

13:50 - 14:50 พ31102 สุขศึกษา 2 60 ม.4/1 - ม.4/2 

15:00 - 16:00 ส31103 สังคมศึกษา 2 60 ม.4/1 - ม.4/2 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว31222 เคมี 2 90 ม.4/1 

08:30 - 09:30 ส31203 อาเซียนศึกษา 60 ม.4/2 

10:10 - 11:10 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 60 ม.4/1 - ม.4/2 

12:10 - 13:40 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 90 ม.4/1 

13:50 - 14:50 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 60 ม.4/1 - ม.4/2 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว31202 ฟิสิกส์ 2 90 ม.4/1 

08:30 - 09:30 ท31202 วรรณกรรมท้องถิ่น 60 ม.4/2 

10:10 - 11:10 จ31206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.4/1 

10:10 - 11:10 จ31208 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.4/2 

12:10 - 13:10 ว31102 โลกและอวกาศ 60 ม.4/1 - ม.4/2 

13:50 - 14:50 อ31204 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

60 ม.4/1 - ม.4/2 



  

 

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ม.5/1 , 5/2 สอบห้อง โสตฯ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นที่สอบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 90 ม.5/1 - ม.5/2 

10:10 - 11:10 ท32102 ภาษาไทย 4 60 ม.5/1 - ม.5/2 

12:10 - 13:10 ว32242 ชีววิทยา 4 60 ม.5/1 

12:10 - 13:10 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 ม.5/2 

15:00 - 16:00 ส32103 สังคมศึกษา 4 60 ม.5/1 - ม.5/2 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว32222 เคมี 4 90 ม.5/1 

08:30 - 09:30 ส32204 โลกศึกษา 60 ม.5/2 

10:10 - 11:10 อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 60 ม.5/1 - ม.5/2 

12:10 - 13:40 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 90 ม.5/1 

13:50 - 14:50 ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 60 ม.5/1 - ม.5/2 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว32202 ฟิสิกส์ 4 90 ม.5/1 

10:10 - 11:10 จ32206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.5/1 

10:10 - 11:10 จ32208 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.5/2 

12:10 - 13:10 ว32102 ฟิสิกส์พื้นฐาน 60 ม.5/1 - ม.5/2 

13:50 - 14:50 อ32204 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

60 ม.5/1 - ม.5/2 



  

ตารางสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ม.6/1 , 6/2 สอบห้อง ท.3 
 

 

วัน ช่างเวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาสอบ (นาที) ชั้นที่สอบ 

23 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 90 ม.6/1 

08:30 - 10:00 ค33204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 90 ม.6/2 

10:10 - 11:10 ท33102 ภาษาไทย 6 60 ม.6/1 - ม.6/2 

12:10 - 13:10 ว33245 ชีววิทยา 5 60 ม.6/1 

15:00 - 16:00 ส33102 สังคมศึกษา 6 60 ม.6/1 - ม.6/2 

24 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว33225 เคมี 5 90 ม.6/1  

08:30 - 09:30 ส33204 ศาสนาสากล 60 ม.6/2 

10:10 - 11:10 อ33202 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อ 2 

60 ม.6/1 - ม.6/2 

13:50 - 14:50 พ33202 สุขศึกษา 60 ม.6/1 - ม.6/2 

25 
ธ.ค. 
62 

08:30 - 10:00 ว33205 ฟิสิกส์ 5 90 ม.6/1 

08:30 - 09:30 ท33202 หลักภาษาไทย 60 ม.6/2 

10:10 - 11:10 จ33206 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.6/1 

10:10 - 11:10 จ33208 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร      60 ม.6/2 

13:50 - 14:50 อ33206 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

60 ม.6/1 - ม.6/2 


