
 
คำสั่งโรงเรียนหาดใหญเ่จรญิราษฎรพ์ิทยา 

ที่    ๐๐๙  /   ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค   

  ประจำภาคเรียนที่  ๒    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
....................................................................... 

 

       ด้วยโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำหนดให้มีการสอบวัดผล
ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระหว่างวันที่               
๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕   ให้เกิดความ
เรียบร้อยและรัดกุม ทางโรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ดังน้ี   
 

 ๑.   คณะกรรมการอำนวยการสอบ  มหีน้าที่ ให้ความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นางสาวผาสุขสันต์  ไหมทิพย์           ประธานกรรมการ 
      ๑.๒   นายวินิจ  เส้งเสน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓   นางอาภร  ทินนิมิตร                                   กรรมการ 
 ๑.๔   นางสุภาพ  สังข์สงฆ์                                   กรรมการ 
 ๑.๕   นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกลี้ยง กรรมการ 
 ๑.๖   นายร่อเก็ม  ทวีโสะ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗   นางสาวนันทภัค  โสพิกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.   คณะกรรมการดำเนินการสอบ  มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน ดำเนินการจัดการสอบวัดผล
ปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
  ๒.๑   นายร่อเก็ม  ทวีโสะ ประธานกรรมการ 
       ๒.๒   นางสาวนันทภัค  โสพิกุล รองประธานกรรมการ 
  

 ๓.   คณะกรรมการกองกลาง  มหีน้าที่ ดังน้ี 
  -   จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบแต่ละวันให้ครบทุกห้องสอบ 
  -   จัดเตรียมข้อสอบตามตารางสอบในแต่ละวัน 
  - เดินข้อสอบแต่ละรายวิชาให้คณะกรรมการคุมห้องสอบ และเก็บกระดาษคำตอบที่สอบ      
เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นวิชาแรกและวิชาสุดท้ายของแต่ละวัน นำมาตรวจสอบความเรียบร้อย  
 
 
 



 
 
  -   ประสานงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
  ๓.๑   นายร่อเก็ม  ทวีโสะ   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒   นายมูฮำหมัดซุรต่าน อุเส็น        กรรมการ 
  ๓.๓ นางจุรีรัตน์  ต้ินสั้น กรรมการ 
  ๓.๔   นางสาวนันทภัค  โสพิกุล กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๔.   คณะกรรมการสำรองคุมสอบ  มหีน้าที่สำรองคุมสอบในกรณีที่คณะกรรมการคุมสอบ             
ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  ประกอบด้วย 
       ๔.๑   นายวินิจ  เส้งเสน                             กรรมการ 
  ๔.๒  นางอาภร  ทินนิมิตร กรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวอมรรัตน์  แก้วเกลี้ยง กรรมการ 
  ๔.๔ นายประโสบ  เวชกะ    กรรมการ 

 ๕.   คณะกรรมการจัดห้องสอบ  มีหน้าที่ควบคมุให้นักเรียนจดัห้องสอบ  ใหเ้รียบร้อยในวันศุกร์            
ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๕   เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ประกอบด้วย 
  ๕.๑    ครูที่ปรึกษาทกุระดับช้ัน 
  ๕.๒   นักเรียนตัวแทนห้อง ห้องเรียนละ ๑๐ คน 
   ๕.๓ นางสมพร  ไชยคีรี ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน 

 ๖.   คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ  มีหน้าที่ออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบ โดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งต้นฉบับข้อสอบให้กับงานวัดผลและ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ และส่งอัดสำเนาข้อสอบต่อไป  ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครูประจำ
วิชาจัดข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบบรรจุซองส่งงานวัดผล ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
  ๖.๑   ครูผู้สอนประจำวิชาทุกท่าน  
  ๖.๒   นายวิชัย  ชัยยุทธวิโรจน์ ทำหน้าที่อัดสำเนาข้อสอบ 

 ๗.   คณะกรรมการคุมห้องสอบ  มีหน้าที่ ดังน้ี 
  ๗.๑   รับข้อสอบและกระเป๋าอุปกรณ์การสอบสำหรับสอบวิชาแรกจากกองกลาง และนำส่ง
ข้อสอบวิชาสุดท้ายพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์การสอบให้กับกองกลางในแต่ละวัน  
       ๗.๒   เขียนแผนผังที่น่ังสอบ เวลา และวิชาที่สอบในแต่ละวัน 
               ๗.๓   ประสานงานกับกองกลางเมื่อเปลี่ยนวิชาสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๗.๔   สอดส่องดูแล ป้องกันการทุจริตและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบ 
  ๗.๕   ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมห้องสอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
 
 
 



 
 
              ๗.๖   ขณะควบคุมห้องสอบให้ละเว้นภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการสอบ ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบ ชั้น กรรมการคุมหอ้งสอบ 
หอประชุม ม.๑/๑ นางสลักจิต  วงศ์จันทร์    นายสิโรตม์  เกิดทิพย์ 

ใต้อาคาร ๒๑๖ล ม.๑/๒ นางนัทยา  ประชุมชนะ  นายวรากร  สพุรรณท้าว 
๒๓๘ ม.๒/๑ นางสาวสุนี  เหล็บบินหละ นายมูฮำหมัด  รอดกุบ 
๒๓๑ ม. ๒/๒ นางมนัสรี  ศิรเิทพวัฒนา นางวันดี  ชัยปาน 
๒๓๔ ม. ๓/๑ นางรักษิณาภรณ์  เพ็ชรรัตน์  นางอรุณสุข  ลีลารุจิเจรญิ  
๒๓๕ ม. ๓/๒ นางจีรนลย์  สงัข์แก้ว นางจุรีรัตน์  มลูติไชย   
๒๒๘ ม. ๔ นายสุทธิพงษ์  นนท์ตุลา นางพฤษกรณ์  วรรณภัณฑ์พินิจ       
๒๓๗ ม. ๕ นางสุภาพ  สังข์สงฆ์ นางอุไรวัลย์  วรจินต์ 
๒๒๔ ม. ๖ นางสมพร  แก้วสด นายทินภัทร  เหมือนกู้ 

     

  ๗.๗   สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับวัคซีน จะให้ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ในวันที่ ๕ - ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ใต้อาคารเรียน ๒๑๖ล โดยมี นายร่อเก็ม  ทวีโสะ เป็นครูผู้ควบคุม 
 

    ๘.   คณะกรรมการตรวจข้อสอบและกรอกคะแนน   ให้ครูผู้สอนประจำวิชารับกระดาษคำตอบจาก
กรรมการกลางไปตรวจหลังจากการสอบเสร็จสิ้นในแต่ละวัน  บันทึกคะแนนในแบบบันทึก ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
  ๘.๑   ครูผู้สอนประจำวิชาทุกท่าน 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป      
  

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที ่  ๑๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                     
                          

                                      ( นางสาวผาสขุสันต์  ไหมทิพย์ ) 
                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหาดใหญเ่จริญราษฎร์พิทยา 

 
 

 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2564 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

08.30 - 09.30 ค21102 คณิตศาสตร์2   

09.40 - 10.10 พ21102 สุขศึกษา2   

10.20 - 10.50 ส21202 หน้าที่พลเมือง2   

11.00 - 11.30 ส21102 สังคมศึกษา2   

11.30 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 ท21102 ภาษาไทย2   

14.10 - 14.40 ศ21102 ศิลปะ2   

  

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ว21102 วิทยาศาสตร์2   

09.40 - 10.20 ส21104 ประวัติศาสตร์2   

10.30 - 11.00 ง21102 การงานอาชีพ   

11.00 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.40 อ21102 ภาษาอังกฤษ2   

14.00 - 14.30 ส21106 ภูมิศาสตร์2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2564 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

08.30 - 09.30 ค22102 คณิตศาสตร์4   

09.40 - 10.10 พ22102 สุขศึกษา4   

10.20 - 10.50 ส22202 หน้าที่พลเมือง4   

11.00 - 11.40 ส22102 สังคมศึกษา4   

11.40 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 ท22102 ภาษาไทย4   

14.10 - 14.40 ศ22102 ศิลปะ4   

   

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ว22102 วิทยาศาสตร์4   

09.40 - 10.20 ส22104 ประวัติศาสตร์4   

10.30 - 11.00 ง22102 การงานอาชีพ   

11.10 - 11.40 ส22204 ต้านทุจริต4   

11.40 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.50 อ22102 ภาษาอังกฤษ4   

14.00 - 14.40 ส22106 ภูมิศาสตร์4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2564 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

08.30 - 09.30 ค23102 คณิตศาสตร์6   

09.40 - 10.10 พ23102 สุขศึกษา6   

10.20 - 11.00 ส23102 สังคมศึกษา6   

11.00 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 ท23102 ภาษาไทย6   

14.10 - 14.40 ศ23102 ศิลปะ6   

   

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ว23102 วิทยาศาสตร์6   

09.40 - 10.20 ส23104 ประวัติศาสตร์6   

10.30 - 11.10 ง23102 การงานอาชีพ   

11.10 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 ส23204 ต้านทุจริต6   

13.40 - 14.20 ส23106 ภูมิศาสตร์6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2563 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 
08.30 - 09.30 ค31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 ม.4/1 

08.30 - 09.30 ค31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน2 ม.4/2 

09.40 - 10.10 พ31102 สุขศึกษา2   

10.20 - 10.50 ส31102 สังคมศึกษา2   

10.50 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 ท31102 ภาษาไทย2   

14.10 - 14.40 ศ31102 ศิลปะ2   

   

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2   

09.40 - 10.10 ส31232 ต้านทุจริต2   

10.20 - 10.50 ง31102 การงานอาชีพ   

11.00 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.40 ส31104 ประวัติศาสตร์2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2564 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

08.30 - 09.30 ค32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 ม.5/1 

08.30 - 09.30 ค32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน4 ม.5/2 

09.40 - 10.10 พ32102 สุขศึกษา4   

10.20 - 10.50 ส32102 สังคมศึกษา4   

10.50 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 14.00 ท32102 ภาษาไทย4   

14.10 - 14.40 ศ32102 ศิลปะ4   

   

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ว32102 วิทยาศาสตร์กายภาพ2   

09.40 - 10.20 ส32104 ประวัติศาสตร์4   

10.30 - 11.00 ง32102 การงานอาชีพ   

11.10 - 12.10 ท32202 ประวัติวรรณคดี ม.5/2 

12.10 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.50 อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน4   

14.00 - 14.30 ส32232 ต้านทุจริต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา  2564 

วันที่ 7 มีนาคม  2565 

เวลา รหัสวิชา รายวิชา หมายเหตุ 

08.30 - 09.30 ค33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน6   

09.40 - 10.10 พ33102 สุขศึกษา6   

10.20 - 11.00 ง33262 ธุรกิจทั่วไป2 ม.6/2 

11.00 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.50 อ33202 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม   

14.00 - 14.30 ศ33102 ศิลปะ6   

   

วันที่ 8 มีนาคม  2565 

08.30 - 09.30 ท33102 ภาษาไทย6   

09.40 - 10.20 ง33102 การงานอาชีพ   

10.30 - 11.00 ส33232 ต้านทุจริต   

11.00 - 13.00 พักกลางวัน 

13.00 - 13.50 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


