คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร
ที่ 169 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกลำงภำค ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ2561
--------------------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษำพั ฒ นำกำรเขลำงค์ น ครก ำหนดกำรวั ด ผลประเมิ น ผล กลำงภำค
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ในวันที่ 17 และ 19 กรกฎำคม 2561 ชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 4-6 ในวันที่ 16, 18 และ 20 กรกฎำคม 2561 เพื่อให้กำรวัดผลประเมินผลครั้งนี้ดำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ ด้วยกำรปฏิบัติของผู้กำกับกำรสอบ พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวง
ศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบพ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องแนวปฏิบัติในกำรยกระดับ
คุณภำพนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกำศ ณ วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ.2557 โดยให้เพิ่มกำรใช้ข้อสอบ
แบบเขียนตอบทั้งกำรเขียนตอบแบบสั้นและแบบยำวเมื่อจบหน่วยกำรเรียน ในกำรสอบระหว่ ำงภำคเรียนและใน
กำรสอบปลำยภำค อย่ำงน้อยร้อยละ 30 ของกำรสอบแต่ละครั้ง จึงอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบ
บริ หำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2550 มำตรำ 39 มอบอำนำจให้ ผู้ อำนวยกำรสถำนศึกษำบริห ำร
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมกฎหมำย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกลำงภำค ภำคเรียนที่ 1/2561 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำในกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและแก้ไขปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ
1. นำยภูริต คันธชุมภู
ผู้อำนวยกำร ประธำนกรรมกำร
2. นำยพิษณุ ชัยปัญญำ
รองผู้อำนวยกำร รองประธำนกรรมกำร
3. นำยณัฐวุฒิ ยะรินทร์
รองผู้อำนวยกำร กรรมกำร
4. นำงปริศนำ วรรณำรักษ์
รองผู้อำนวยกำร กรรมกำร
5. นำงวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ
ครู
กรรมกำร
6. นำยประเสริฐ ณ จันตำ
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำยภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
ครู
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2. คณะกรรมการกลั่นกรองการออกข้อสอบ มีหน้ำที่พิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบ ให้เหมำะสม
กับตัวชี้วัด เวลำ รูปแบบของข้อสอบโดยให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ดังกล่ำวข้ำงต้น และให้จัดทำ IOC ข้อสอบ และนำต้นฉบับส่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
ก่อนส่งอัดสำเนำ ภำยในวันที่ 12 กรกฎำคม 2561 ประกอบด้วย
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
1) นำงสำวมนสิกำนต์ ยุกติชำติ
2) นำงปรียำพร วงษ์ชำลี

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
1) นำงสุณีย์ อินสม
2) นำงสุภำพร อ้วนสะอำด

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

-23. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ
1) นำงอำรี แก้วน้อย
2) นำงผ่องศรี ปัทมเทศ

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
1) นำงรัตนำ มั่นคง
2) นำงสำวเกตุฤดี รำชไชยำ

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
1) นำงอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ
2) นำงพรรณี ใจสำร

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
1) นำงณัชชำรีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล
2) นำยปนัดพงษ์ มหำแก้ว

ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

7. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
1) นำง จันทน์ผกำ พิจอมบุตร
ครู
2) นำยสมเกียรติ สินอิ่ม
ครู

ประธำนกรรมกำร
เลขำนุกำร

8. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
1) นำยมนัส จงจิตร
ครู
2) นำยเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก
ครู
3) นำงสำวแจ่มจันทร์ งำมตำ
ครู
4) นำงสำวนิภำพร พรหมเสน
ครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

3. คณะกรรมการกลางมีหน้ำที่ดังนี้
1. ดำเนินกำรวัดและประเมินผลครั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรวัด และประเมินผลกำรเรียน
ตลอดจนควบคุมดูแลกำรรับ-ส่งข้อสอบ กระดำษคำตอบและอุปกรณ์ กำรสอบให้เรียบร้อย
2. รับต้นฉบับข้อสอบที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรออกข้อสอบเพื่อนำเสนอ
คณะกรรมกำรอัดสำเนำข้อสอบเมื่ออัดสำเนำเรียบร้อยแล้วมีหน้ำที่แจ้งให้หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ ทรำบเพื่อแจ้งให้
คณะครูในกลุ่มสำระฯของตนเอง มำรับไปเย็บเข้ำชุด แล้วบรรจุใส่ซองนำส่งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
3. มีหน้ำที่รับซองข้อสอบจำกกลุ่มสำระในระหว่ำงวันที่ 9 - 13 กรกฎำคม 2561 และจัดแยก
ข้อสอบตำมกำหนดเวลำในตำรำงสอบ โดยแยกเป็นอำคำรเรียน
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรสอบ
5. มีหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรกลำงแต่ละอำคำร ดูแลกำรรับ-ส่งข้อสอบ และอุปกรณ์กำรสอบ
6. รวบรวมข้อสอบแยกเป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพื่อให้ครูประจำวิชำมำรับไปตรวจ
ประกอบด้วย
1. นำยประเสริฐ ณ จันตำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงหนึ่งฤทัย ทองประสม
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร
3. ว่ำที่ร.ต.หญิง น้ำทิพย์ เรือนจักเครือ อัตรำจ้ำง
กรรมกำร

-34. คณะกรรมกำรคุมสอบของระดับชั้น ครูและครูอัตรำจ้ำง
5. นำยภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
ครู
ห้อง
คณะกรรมการกลาง
ห้องวิชำกำร

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการกลาง
1. นำยประเสริฐ ณ จันตำ
2. นำงวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ
3. นำยภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
4. นำยชิตณรงค์ ขันคำตั้ง
5. นำยอภิชิต แสงบุญเรือง
6. คณะกรรมกำรคุมสอบของระดับชั้น
7. คณะกรรมกำรคุมสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที 1 , 2 และ 3
ทำหน้ำที่ วันที่ 16 , 18 และ 20 กรกฎำคม 2561
8. คณะกรรมกำรคุมสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที 4 , 5 และ 6
ทำหน้ำที่ วันที่ 17 และ 19 กรกฎำคม 2561

4. คณะกรรมการอัดสาเนาข้อสอบ มีหน้ำที่ดำเนินกำรอัดสำเนำข้อสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรออกข้อสอบ
1. นำยประเสริฐ ณ จันตำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำยชลชำ สถำปัตย์
นักกำร
กรรมกำร
3. นำยบุญเรือง เองเดียว
นักกำร
กรรมกำร
4. นำยภัคพล ทะแกล้วพันธุ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมการจัดห้องสอบ มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยของห้องสอบในคำบที่ 9 ของวันที่ 13 กรกฎำคม
2561 โดยจัดที่นั่งสอบตำมจำนวนสูงสุดของแต่ละห้องสอบ ตำมคำสั่งคุมสอบที่กำหนดให้ ประกอบด้วย
1. นำยบุญโปรด ตริไตรรัตน์
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำยปภพ สุรินทร์
นักกำร
กรรมกำร
3. นำยเจริญ อินนั่งแท่น
นักกำร
กรรมกำร
4. นำยชลชำ สถำปัตย์
นักกำร
กรรมกำร
5. นำยเทียนชัย ปะละน่ำน
นักกำร
กรรมกำร
6. นำยอำนวย สูงปลูก
นักกำร
กรรมกำร
7. นำยไกวัลย์ ขันอ้ำย
นักกำร
กรรมกำร
8. นำยบุญเรือง เองเดียว
นักกำร
กรรมกำร
9. นำยพุทธ ฟ้ำคำตัน
นักกำร
กรรมกำร
10. นำยธีรยุทธ กสิรักษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-46. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และควบคุมเวลาสอบ มีหน้ำที่ควบคุมเวลำสอบ และประกำศให้
นักเรียนเข้ำสอบตำมกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ในตำรำงสอบ
1. นำยเริง ขัดทะเสมำ
ครู
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวภุมริน ตันบุตร
อัตรำจ้ำง
กรรมกำร
3. นำงสำวนำฏอนงค์ สุวนันท์กิติโชค เจ้ำหน้ำที่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7.คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ มีหน้ำที่
1. รับซองข้อสอบจำกกรรมกำรกลำงที่ห้องวิชำกำรเพื่อไปดำเนินกำรสอบตำมตำรำงสอบและส่งซอง
ข้อสอบหลังจำกสอบวิชำสุดท้ำยของช่วงเช้ำและช่วงบ่ำยเรียบร้อยแล้วที่กรรมกำรกลำงแต่ละอำคำรสอบดังนี้
2. ควบคุมและกำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของ
ผู้เข้ำสอบพ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
โดยไม่อนุญำตให้นำเอกสำร เครื่องมือสื่อสำรใด ๆ เข้ำไปในห้องสอบ และให้นักเรียนนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมด
เวลาทาข้อสอบ กรรมกำรกำกับห้องสอบและตำรำงสอบให้เป็นไปตำมเอกสำรแนบท้ำยคำสั่งนี้
คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวันที่ 17 และ 19 กรกฎาคม 2561
ห้อง

ห้องสอบ

ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7

107
106
105
104
103
102
101

จานวน
นักเรียน(คน)
16
39
39
36
38
38
38

กรรมการคุมสอบคนที่ 1
นำงพรรณี ใจสำร
นำงทูลใจ กมลรัตนำ
นำงเทพิน อำชำมำส
นำงสมถวิล อรุณรัตนำเทวัญ
น.ส.เกตุฤดี รำชไชยำ
นำงปรียำพร วงษ์ชำลี
นำยปนัดพงษ์ มหำแก้ว

กรรมการคุมสอบคนที่ 2
น.ส.กนกพร ฉ่ำทอง
นำงสุณีย์ อินสม
น.ส.ชำริณี ธูปเมือง
นำงงำมจิตร์ มหำมิตร
นำยบัญญัติ สิงห์สนธิ์
น.ส.สมฤทัย ประเสริฐสุข
นำยกฤชปณต ฝั้นจักสำย

คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
สอบวันที่ 17 และ 19 กรกฎาคม 2561
ห้อง

ห้อง
สอบ

ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7

110
205
206
207
208
209
210

จานวน
นักเรียน
(คน)
19
40
40
35
38
36
38

กรรมการคุมสอบคนที่ 1
นำงสมพรรณ วรรณทอง
นำยมนัส จงจิตร
นำงเดือนเพ็ญ อภิวงค์
นำยเริง ขัดทะเสมำ
นำงสำวสุริวรรณ์ พิพัฒนเศรษฐ์
นำงหนึ่งฤทัย ทองประสม
นำยสมเกียรติ สินอิ่ม

กรรมการคุมสอบคนที่ 2
นำงสำวณรำธินี เขื่อนแก้ว
นำยรพีพัฒน์ พรรณอำไพ
นำงจนัญญำ เสมอใจ
นำงบุศรำ ขัดทองคำ
นำงสำวศิรินภำพร ภักดีสอน
นำยนพรัตน์ ดอกคำแดง
นำงสำววรินทร เงินขำว

-5คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบวันที่ 17 และ 19 กรกฎาคม 2561
ห้อง
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7

ห้องสอบ
211
212
302
303
304
305
306

จานวน
นักเรียน
23
40
36
37
36
38
36

กรรมการคุมสอบคนที่ 1

กรรมการคุมสอบคนที่ 2

นำงณัชชำรีย์ ศิวัฒน์นิธิกุล
นำงสำวสุภำพร หลักคำ
นำงจิดำภำ เฟื่องฟู
นำงทวำรัตน์ กิติกุศล
นำงอำรี แก้วน้อย
นำงนันทวรรณ์ เตปินสำย
นำงเอมอร ยกยอ

ว่ำที่ ร.ต.หญิงรจนำ ติ๊บปะละ
นำงวลัยพรรณ ฝั้นจักสำย
นำงสำวรุ่งอรุณ อินเลี้ยง
นำยบุญโปรด ตริไตรรัตน์
นำยชัยวิทย์ ไชยเรือน
นำยเกรียงไกร หลวงเขียว
นำงสำวนุชจิรำ จันทรำยมูล

คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบวันที่ 16 , 18 และ 20 กรกฎาคม 2561
ห้อง
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/5
ม.4/6

ห้องสอบ
101
102
103
104
105
106

จานวนนักเรียน
16
26
27
26
18
22

กรรมการคุมสอบคนที่ 1

กรรมการคุมสอบคนที่ 2

น.ส.มนสิกำนต์ ยุกติชำติ

ว่ำที่ร.ต.(ญ)น้ำทิพย์ เรือนจักเครือ

นำงสำวทิพย์วรรณ กำอินต๊ะ

นำงสรินดำ ด่ำนวิรุทัย
นำยธีรยุทธ กสิรักษ์
นำงสำวมัลลิกำ อิ่มลำภ
นำงคนึงจิตร คมประดิษฐ์
TeacherChinese

นำยธีรภัทร แปงคำ
นำงสำวแจ่มจันทร์ งำมตำ
นำยสุวิทย์ โพธิศำสตร์
นำยธีรพล ฤทธิไตรภพ

-6คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สอบวันที่ 16 , 18 และ 20 กรกฎาคม 2561
ห้อง
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/3
ม.5/4
ม.5/5

ห้องสอบ
205
206
207
208
209

จานวนนักเรียน

กรรมการคุมสอบคนที่ 1

15
43
32
22
14

นำงรัตนำ มั่นคง
นำงจันทน์ผกำ พิจอมบุตร
นำงอมรรักษ์ วงศ์พุฒิ
นำงสำวนิภำพร พรหมเสน
นำงสุภำพร อ้วนสะอำด

กรรมการคุมสอบคนที่ 2
น.ส. พรชิตำ จะชำญ
นำยกิตติพงษ์ ใจก้อนแก้ว
นำยวิชำญ ยำวิชัย
นำงโสรัตยำ เกตุสวัสดิ์
MissAlicia Kensington Franks

คณะกรรมการคุมสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบวันที่ 16 , 18 และ 20 กรกฎาคม 2561
ห้อง
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5

จานวน
ห้องสอบ นักเรียน
302
21
303
32
304
26
305
29
306
8

กรรมการคุมสอบคนที่ 1
นำยจตุภัทร สุขโสด
นำยเอกสิทธิ์ เปี้ยปลูก
นำงผ่องศรี ปัทมเทศ
นำงวิไลวรรณ์ รัตนเพ็ญ
นำงพวงเพชร มะโน

กรรมการคุมสอบคนที่ 2
นำงดวงทิวำ เทพปัญญำ
นำงสำวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย
นำงเมตตำ ดวงสนม
นำยธงชัย พิศงำม
นำงสำวปริญญำ อินทรชิต

-7ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
อังคาร
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค21101 คณิตศำสตร์พื้นฐำน1
17
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
ท21101 ภำษำไทยพื้นฐำน1
กรกฎาคม 61 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
พ21103 พลศึกษำ1
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
ศ21101 ศิลปะพื้นฐำน1
พักกลำงวัน
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
อ21101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน1
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง21101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน1
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
ค21201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม1
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
ค21203 คณิตศำสตร์เพิ่มพูน1
สอบวิชาเพิ่มเติม ม.1
15.30-16.00 น. ( 30 นำที )
ง20293
ข้ำวเพื่อชีวิต
15.30-16.00 น. ( 30 นำที )
พ20224 ยูโด
15.30-16.00 น. ( 30 นำที )
พ20222 ฟุตบอล
15.30-16.00 น. ( 30 นำที )
พ20223 กอล์ฟ
พฤหัส
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ว21101 วิทยำศำสตร์พื้นฐำน1
19
09.30-10.00 น. ( 30 นำที )
ส21101 สังคมศึกษำพื้นฐำน1
กรกฎาคม 61 10.00-10.30 น. ( 30 นำที )
จ20201 ภำษำจีน
10.00-10.30 น. ( 30 นำที )
จ21201 ภำษำจีนฟัง-พูด 1
10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
อ21203 ภำษำอังกฤษสื่อสำร1
พักกลำงวัน
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
พ21101 สุขศึกษำ1
13.30-14.00 น. ( 30 นำที )
ส21102 ประวัติศำสตร์1
14.00-15.00 น. ( 60 นำที )
ว20207 ของเล่นเชิงวิทยำศำสตร์
15.00-16.00 น. ( 60 นำที )
อ21205 ภำษำอังกฤษฟังพูด
สอบวิชาเพิ่มเติม ม.1
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง20229
งำนประดิษฐ์จำกวัสดุในท้องถิ่น
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง20272
หลักกำรตลำดข้ำวเบื้องต้น
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง20234
สำรับคำวหวำน
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง20275
กำรผลิตไม้ดอกประดับ
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง20276
บริโภคอย่ำงฉลำด

ชั้น/ห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
1/1
1/2-1/7
ห้องสอบ
101
102
103
104
ทุกห้อง
ทุกห้อง
1/1
1/2-1/7
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
1/1
1/1
ห้องสอบ
105
106
101
102
103

-8ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
อังคาร
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค22101 คณิตศำสตร์พื้นฐำน3
17
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
ท22101 ภำษำไทยพื้นฐำน3
กรกฎาคม 61 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
พ22103 พลศึกษำ3
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
ศ22101 ศิลปะพื้นฐำน3
พักกลำงวัน
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
อ22101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน3
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง22101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน3
14.30-15.00 น. ( 30 นำที )
อ22203 ภำษำอังกฤษสื่อสำร3
15.00-16.00 น.( 60 นำที )
ค22201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม3
สอบวิชาเพิ่มเติม ม.2
15.00-15.30 น. ( 30 นำที )
ง20234
สำรับคำวหวำน
15.00-15.30 น. ( 30 นำที )
ง20229
งำนประดิษฐ์จำกวัสดุในท้องถิ่น
15.00-15.30 น. ( 30 นำที )
ง20275
กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
พฤหัส
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
19
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 60 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
14.00-15.00 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )

ว22101
ส22101
ส22102
พ22101

วิทยำศำสตร์พื้นฐำน3
สังคมศึกษำพื้นฐำน3
ประวัติศำสตร์3
สุขศึกษำ3
พักกลำงวัน
ค22201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม3
อ22205 ภำษำอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต

สอบวิชาเพิ่มเติม ม.2
ค22203 คณิตศำสตร์เพิ่มพูน3
พ20222 ฟุตบอล
พ20224 ยูโด
พ20223 กอล์ฟ

ชั้น/ห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ม.2/1
ห้องสอบ
205
206
207
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ม.2/1
ม.2/1
ห้องสอบ
208
209
210
205

-9ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วัน/เดือน/ปี
เวลา
อังคาร
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
17
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
14.30-15.00 น. ( 30 นำที )
พฤหัส
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
19
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
14.30-15.00 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )

รหัสวิชา
ค23101
ท23101
พ23103
ศ23101

รายวิชา
คณิตศำสตร์พื้นฐำน5
ภำษำไทยพื้นฐำน5
พลศึกษำ5
ศิลปะพื้นฐำน5
พักกลำงวัน
อ23101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน5
ง23101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน5
อ23203 ภำษำอังกฤษสื่อสำร5

ชั้น/ห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ว23101
ส23101
ส23102
พ23101

ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

วิทยำศำสตร์พื้นฐำน5
สังคมศึกษำพื้นฐำน5
ประวัติศำสตร์5
สุขศึกษำ5
พักกลำงวัน
ค23201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม5
ว20203 เชื้อเพลิงเพื่อกำรคมนำคม
อ23205 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรนำเสนอ
สอบวิชาเพิ่มเติม ม.3
ค23202 คณิตศำสตร์เพิ่มพูน5
ง20234
สำรับคำวหวำน
พ20223 กอล์ฟ
พ20222 ฟุตบอล
ง20276
บริโภคอย่ำงฉลำด

ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

3/1
3/1
3/1
ห้องสอบ
212
302
303
304
305

-10ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
จันทร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค31103 คณิตศำสตร์(พิเศษ)1
16
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค31101 คณิตศำสตร์พื้นฐำน1
กรกฎาคม 60 09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
ท31101 ภำษำไทยพื้นฐำน1
10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
ศ31101 ศิลปะพื้นฐำน1
พักกลำงวัน
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
อ31101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน1
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง31101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน1
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
อ31209 ภำษำอังกฤษฟัง-พูด
14.30-15.00 น. (30 นำที )
ท31204 กำรอ่ำน
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
ค31201 คณิตศำสตร์เพิ่มเติม1
พุธ
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
18
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
11.00-12.00 น. ( 60 นำที )
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
13.00-13.30 น. ( 30 นำที )
13.30-14.30 น. ( 60 นำที )
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
ศุกร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
20
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 09.30-10.00 น. ( 30 นำที )
09.30-10.00 น. ( 30 นำที )

ส31101
ว31101
อ31205
ว31241
จ31205

ชั้น/ห้อง
ม.4/1
ม4/2-4/6
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
4/1
4/3-4/4
4/2,4/5

สังคมพื้นฐำน1
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ
ภำษำอังกฤษสื่อสำร2
ชีววิทยำ1
ภำษำจีน1
พักกลำงวัน
พ31101 สุขศึกษำและพลศึกษำ1
ส31102 ประวัติศำสตร์1
ว31201 ฟิสิกส์1
อ31203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน1

ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
4/1-4/2
4/6

ว31221
อ31201
ส31201
ง30261

4/1-4/2
4/3-4/6
4/3-4/4
4/5-4/6

เคมี1
ภำษำอังกฤษฟัง-พูด1
กฎหมำยกับชีวิต
ธุรกิจทั่วไป

ทุกห้อง
ทุกห้อง
4/1-4/2
4/3-4/6

-11ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รหัสวิชา
รายวิชา
จันทร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค30201 คณิตศำสตร์เพิ่มพูนประสบกำรณ์ 1
16
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
ค32101 คณิตศำสตร์พื้นฐำน3
กรกฎาคม 61 09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
ท32101 ภำษำไทยพื้นฐำน3
10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
พ32101 สุขศึกษำและพลศึกษำ3
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
ศ32101 ศิลปะพื้นฐำน3
พักกลำงวัน
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
อ32101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน3
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
ง32101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน3
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
ว32221 เคมี3
14.30-15.00 น. ( 30 นำที )
ส32202 เหตุกำรณ์ปัจจุบัน
14.30-15.00 น. ( 30 นำที )
ง30270
เอกสำรทำงธุรกิจ
พุธ
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
18
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
10.30-11.30 น. ( 60 นำที )
10.30-11.30 น. ( 60 นำที )
13.00-14.00 น. ( 30 นำที )
14.00-15.00 น. ( 60 นำที )
14.00-15.00 น. ( 60 นำที )
ศุกร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
20
09.30-10.00 น. ( 30 นำที )
กรกฎาคม 61 10.00-10.30 น. ( 30 นำที )
10.00-11.00 น. ( 60 นำที )

ส32101
ว32241
ว32101
อ32208
ค32201
ท32204

สังคมพื้นฐำน3
ชีววิทยำ3
วิทยำศำสตร์พื้นฐำน3
ภำษำอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
คณิตศำสตร์เพิ่มเติม3
ประวัติวรรณคดี
พักกลำงวัน
ส32102 ประวัติศำสตร์3
ว32201 ฟิสิกส์3
อ32203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน3
อ32201
อ32205
ส32207
จ32203

ภำษำอังกฤษฟัง-พูด3
ภำษำอังกฤษสื่อสำร3
ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ
ภำษำจีนฟัง-พูด3

ชั้น/ห้อง
5/1
5/2-5/5
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง
5/1-5/2
5/3
5/4-5/5
ทุกห้อง
5/1-5/2
5/3-5/5
5/1
5/2 , 5/4
5/3
ทุกห้อง
5/1-5/2
5/3-5/5
ทุกห้อง
ทุกห้อง
5/3
5/5

-12ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วัน/เดือน/ปี
เวลา
จันทร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
16
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
กรกฎาคม 61 09.30-10.30 น. ( 60นำที )
10.30-11.00 น. ( 30 นำที )
11.00-11.30 น. ( 30 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
14.00-14.30 น. ( 30 นำที )
14.30-15.30 น. ( 60 นำที )
พุธ
08.30-09.00 น. ( 30 นำที )
18
09.00-09.30 น. ( 30 นำที )
กรกฎาคม 61 09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
09.30-10.30 น. ( 60 นำที )
10.30-11.30 น. ( 60 นำที )
10.30-11.30 น. ( 60 นำที )
10.30-11.30 น. ( 60 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
13.00-14.00 น. ( 60 นำที )
14.00-15.00 น. ( 60 นำที )
ศุกร์
08.30-09.30 น. ( 60 นำที )
20
09.30-10.00 น. ( 30 นำที )
กรกฎาคม 61 09.30-10.00 น. ( 30 นำที )
10.00-10.30 น. (30 นำที )

รหัสวิชา
ค30203
ค33101
ท33101
พ33101
ศ33101

รายวิชา
คณิตศำสตร์ขยำยประสบกำรณ์
คณิตศำสตร์พื้นฐำน5
ภำษำไทยพื้นฐำน5
สุขศึกษำและพละศึกษำ5
ศิลปะพื้นฐำน5
พักกลำงวัน
อ33101 ภำษำอังกฤษพื้นฐำน5
ง33101
กำรงำนอำชีพพื้นฐำน
ว33121 เคมี5

ชั้น/ห้อง
6/1
6/2-6/5
ทุกห้อง
ทุกห้อง
ทุกห้อง

ส33101
อ33207
ว33241
ว33101
อ33209
ค33201
ท33204

สังคมพื้นฐำน5
ภำษำอังกฤษสื่อสำร5
ชีววิทยำ5
วิทยำศำสตร์พื้นฐำน
ภำษำอังกฤษเพื่อนำเสนอ
คณิตศำสตร์เพิ่มเติม5
หลักภำษำไทย 1
พักกลำงวัน
ว33201 ฟิสิกส์5
อ33203 ภำษำอังกฤษอ่ำน-เขียน5
ว33103 ฟิสิกส์พื้นฐำน

ทุกห้อง
ทุกห้อง
6/1-6/2
6/3-6/5
6/1
6/2,6/4
6/3

อ33201
ส30208
ง30267
ส33202

6/3-6/5
6/3
6/4-6/5
6/3

ภำษำอังกฤษฟัง-พูด5
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ
กำรบัญชีเบื้องต้น
ภูมิปัญญำไทย

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

(นำยภูริต คันธชุมภู)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร

ทุกห้อง
ทุกห้อง
6/1-6/2

6/1-6/2
6/3-6/5
6/1

-13ตัวอย่างหัวกระดาษข้อสอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปำง
ข้อสอบกลำงภำคเรียน ภำคเรียนที่ 1/2561 รหัสวิชำ ………………………ชื่อวิชำ...............................
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ……
จำนวน ............. คะแนน
เวลำ ................. นำที
คำอธิบำย
1. ข้อสอบมีทั้งหมด ............. ตอน ( .............. หน้ำ )
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย จำนวน ................... ข้อ รวม............. คะแนน
ตอนที่ 2 แสดงวิธีทำ จำนวน ................. ข้อ รวม ............ คะแนน
2. ในกำรตอบให้ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบำยวงกลมตัวเลือกในกระดำษคำตอบให้เต็มวง (ห้ำมระบำยนอกวง)
ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอำดจนหมดรอยดำ แล้วจึงระบำยวงกลมตัวเลือกใหม่
3. ห้ำมนำข้อสอบและกระดำษคำตอบออกจำกห้องสอบ
4. ให้ผู้เข้ำสอบนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลำทำข้อสอบ
หมำยเหตุ

1. ในแต่ละวิชำที่สอบ ลงชื่อ ผู้ออกข้อสอบ ผู้ทำน ผู้ตรวจ ในท้ำยข้อสอบ ให้เรียบร้อย
ก่อนนำส่งงำนวัดผล
2. เขียนจำนวนที่ต้องกำรโรเนียวในใบโรเนียวแนบมำกับข้อสอบ
3. ให้คุณครูส่งข้อสอบให้ทำงวัดผลตรวจสอบแล้วทำงวัดผลจะเป็นผู้ดำเนินกำรส่งโรเนียวให้เอง

