
 
คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ท่ี  175 /2564 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

------------------------------ 
 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมไดกําหนดการสอบวัดประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โดยใชวิธีการสอบ
ออนไลน (Online) เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดกําหนดการสอบ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ในวันท่ี 4 – 8  ตุลาคม 2564 เพ่ือใหการดําเนินการวัดประเมินผลดังกลาว
เปนไปดวยความเรียบรอยอยางมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแกทางราชการ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แตงตั้งขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลประเมินผลการสอบปลายภาคดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอํานวยการสอบ 
 1.1 นายไพบูลย  เขียนประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
 1.2 นางชลดา  สมัครเกษตรการ    รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายชัยฤทธิ ์ สงฉิม     กรรมการ 
 1.4 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน     กรรมการ 
 1.5 นางสาวเกสร ี แจมสกุล    กรรมการ 
 1.6 นางสาวชฏิน ี จูเทศ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี อํานวยความสะดวกในการสอบใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 
2. คณะกรรมการดําเนินการสอบ 
 2.1 คณะกรรมการจัดสอบ 
  2.1.1) นางชลดา     สมัครเกษตรการ  ประธานกรรมการ 
  2.1.2) นางสาวอนุสรา     จงอุดมชัยกิจ   รองประธานกรรมการ 
  2.1.3) นางจุรีพร     ผาผอง   กรรมการ 
  2.1.4) นางสาวอลิสา     เกลียวสีนาค   กรรมการ 
  2.1.5) นางสาวศิมาภรณ     อุบัติ    กรรมการ 
  2.1.6) นางสาวชฏิน ี     จูเทศ   กรรมการและเลขานุการ  
 มีหนาท่ี ประสานในการจัดสอบของครปูระจําวิชา โดยแจงครูประจําวิชาลงรายวิชาท่ีตองการสอบ
ผานระบบ Google form และใหจัดเตรียมขอสอบไวใหเรียบรอย  
 
 

3. คณะกรรมการกํากับคุมสอบ 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

3.1 นางสาวพิมพใจ  สุวรรณ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา   กรรมการ 
3.3 นางอดิภา   ศรีพูล   กรรมการ 
3.4 นางกาญกนก  ไชยฉิม   กรรมการ 



3.5 นางสาวณิชากร  สมนึก   กรรมการ 
3.6 นางสาวอรวรรณ  ธวัชวงษ   กรรมการ 
3.7 นางสาวณิชาภา  แยมกุล   กรรมการ 
3.8 นางสาววนิดา  ปาทาน   กรรมการ 
3.9 นางสาวอารียา  เกิดเมฆ   กรรมการ 
3.10 นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล  กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
3.11 นายภูวดล   สายสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
3.12 นางสาวกรชวัล  รุงรัตน   กรรมการ 
3.13 นางสาวมัทรี  โททอง   กรรมการ 
3.14 นางสาวอาภาภรณ    พูลกสิวิทย  กรรมการ 
3.15 นางสาวอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ  กรรมการ 
3.16 นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ   กรรมการ 
3.17 นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค  กรรมการ 
3.18 นางสาวศิมาภรณ    อุบัติ   กรรมการ 
3.19 นายภูธเศ   จันเจริญ   กรรมการ 
3.20 นายปฏิภาณ  พูนเขตกันฑ  กรรมการ 
3.21 นางสาวสิริพร  พันธ ุ   กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3.22 นางสาวอันชุลี  คราวจันทรทึก  ประธานกรรมการ 
3.23 นายโยธนิ   ศาสตรศรี  กรรมการ 
3.24 นางชนมพิศา  ศาสตรศรี  กรรมการ 
3.25 นายภูวนัย   สาหรายสุวรรณ  กรรมการ 
3.26 นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ  กรรมการ 
3.27 นายเจริญพงษ  ชมพูนุช   กรรมการ 
3.28 นางสาวรักษวรา  คชสิทธิ์   กรรมการ 
3.29 นางสาวเบญจวรรณ    ธาดาธนบดี  กรรมการ 
3.30 นางสาวขวัญทิพย      วิทยารัตน  กรรมการ 
3.31 นางสาวหทัยรัตน        วิสิทธิเขตกรรม  กรรมการ 
3.32 นางสาวอรกาญจณ      โชคสวัสดิวงศ  กรรมการ 
3.33 นายศุภณัฐ  วงศกระจาง  กรรมการ 
3.34 นางสาวทนิษฐา  ชื่นจิตร   กรรมการ 
3.35 นายอนิรุทธ  พูนวิวัฒน  กรรมการ 
3.36 นางสาวเกสรี  แจมสกุล  กรรมการ 
3.37 นายภูมิศักดิ์  คงจันทร   กรรมการ 
3.38 นายปริวัตร  ศรสุรินทร  กรรมการ 
3.39 นางสาวนริศรา  ตรีสังข   กรรมการ 
3.40 นางสาววิไลพร  วงษมี   กรรมการ 
3.41 นางสาววัชราภรณ      จันทะบัตร  กรรมการ 
3.42 นางสาวฐิติกา  เตยหอม   กรรมการ 
3.43 นายปยพงษ  สุจริต   กรรมการ 
3.44 นายธันยรตัน  เฉยชาญ   กรรมการ 
3.45 นางสาววริษา  ทรัพยสําราญ  กรรมการและเลขนุการ 



 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

3.46 นางวารี   รอดมา   ประธานกรรมการ 
3.47 นางสาวเบญจมาศ    เล็กรัตน   กรรมการ 
3.48 นายสมเกียรติ  สําเภารอด  กรรมการ 
3.49 นายวีรชาติ  สายวงค   กรรมการ 
3.50 นางสาวนพวรรณ    จันทรบาง  กรรมการ 
3.51  นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล  กรรมการ 
3.52 นางสาวมาลินี  เกศธนากร  กรรมการ 
3.53 นางจุรีพร   ผาผอง   กรรมการ 
3.54 นางสาวหทัยรัตน     โพธิ์มวง   กรรมการ 
3.55 นางสาววชิราคณา     เปรมจิตต  กรรมการ 
3.56 นางสาวอารียา  เนียมคํา   กรรมการ 
3.57 Mr.Thomas Mungo Epie    กรรมการ 
3.58 Mrs. Awafeh Brenda Shakie   กรรมการ 
3.59 นางสาวอารยา  คําพวง   กรรมการ 
3.60 นางสาวกฤตยา  นาคพานิช  กรรมการ 
3.61 นางสาวรังสิยา  แนวสวย   กรรมการ 
3.62 นางสาวธนิดา  ทิพยเสน  กรรมการและเลขนุการ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.63 นางสาวอนุศรา   พูลคุม   ประธานกรรมการ 
3.64 นายวานิช   ยาเพ็ชรนอย  กรรมการ 
3.65 นางสัจจา   วัดเก้ียวพงษ  กรรมการ 
3.66 นางสุนทรา  วิมลพันธ  กรรมการ 
3.67 นางสาวชฏินี  จูเทศ   กรรมการ 
3.68 นางเกศริน   เพ็ชนะ   กรรมการ 
3.69 นางสาวกนกพร  คําลือไชย  กรรมการ 
3.70 นางศุภมาศ  พูลจิตร   กรรมการ 
3.71 นางสาวนลัทพร  ชํานาญถ่ินเถ่ือน  กรรมการ  
3.72 นางสาวสุภาวดี  กุสุโมทย   กรรมการ 
3.73 นายชวลิต   เลากสิกรรม  กรรมการและเลขนุการ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
3.74 นายนิลรัตน  พ่ึงพา   ประธานกรรมการ 
3.75 นางยุพิน   สมสวย   กรรมการ 
3.76 นายอภิรักษ  กัลพันธุ   กรรมการ 
3.77 นางสาวภารดี  เกิดวาระ  กรรมการ 
3.78 นางสาวดุริยา  พุมานนท  กรรมการ 
3.79 นางสาวณัฐปภัสร     ศรีตะลหฤทัย  กรรมการและเลขนุการ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
3.80 นายชินพัฒน  แกวลายคํา  ประธานกรรมการ 
3.81 นางสาวศิริรัตน  อภิญญานุวัฒน  กรรมการ 
3.82 นายปราโมทย  พูลเกิด   กรรมการ  
3.83 นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย  กรรมการ 



3.84 นายนันทวุฒ ิ  ภัสสร   กรรมการ 
3.85 นายปวงไทย  ประสมพงษ  กรรมการและเลขนุการ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
3.86 นางสาวอโนชา  เกษกรณ  ประธานกรรมการ 
3.87 นางสาวปยะดา  แสงมณี   กรรมการ  
3.88 นางทัศนีย   เพ่ิมภาค   กรรมการ 
3.89 นายภราดร  บัวปอน   กรรมการ 
3.90 นางสาวรัตนาภรณ     ดิษฐทอง  กรรมการ 
3.91 นางสาวศิรินันท  สิมากรณ  กรรมการ 
3.92 นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร  กรรมการ 
3.93 นางบุษยาภรณ  สินนําคํา   กรรมการ 
3.94 นางสาวธนพร  กุมุท   กรรมการ 
3.95 นายศุภชัย   พุมขจร   กรรมการและเลขนุการ 

 มีหนาท่ี  
  1. ครูประจําวิชาดําเนินการกํากับคุมสอบในรูปแบบออนไลน (Online) ตามวัน เวลา 
ดังกลาว 
  2. ใหหัวหนากลุมสาระฯกํากับ ติดตาม ในการดําเนินการสอบใหเหมาะสมกับเวลา 
  3. ในกรณีท่ีนักเรียนเขาสอบไมทัน ใหครูประจําวิชาเปนผูดําเนินติดตามการสอบยอนหลัง 
   
4. คณะกรรมการประชาสัมพันธ 
 4.1 นายวานิช  ยาเพ็ชรนอย    ประธานกรรมการ 
 4.2 ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
 
 มีหนาท่ี  ประกาศกําหนดการสอบและประชาสัมพันธวัน เวลาสอบ ผานชองทางออนไลน (Online)  
ใหนักเรียนทราบ 
   

ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีตอ 
ทางราชการ หากมีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีใหรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือท่ีจะไดแกไข
ปญหาใหลุลวงดวยดี 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี   23   เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    
 
 

 
 

           (นายไพบูลย   เขียนประเสริฐ) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

  
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2564 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

08.30 - 09.30 น. 60 ค 21101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ม.1/1 - 1/10 
ครูบณัฑิตา (ม.1/1-1/2), ครูศิมาภรณ (ม.1/3-1/6) 

ครูอนุสรา (ม.1/7), ครูอาภาภรณ (ม.1/8-1/10) 

09.40 - 10.40 น. 60 ท 21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ม.1/1 - 1/10 
ครูณิชาภา (ม.1/1,3,5,7,9,10), 

ครูกาญกนก (ม.1/2,4,6,8) 

10.50 - 11.50 น. 60 ว 21101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ม.1/1 - 1/6 ครูขวัญทิพย (ม.1/1-1/4), ครูชนมพิศา (ม.1/5-1/6), 

ม.1/7,1/9 ครูหทัยรัตน (ม.1/7,1/9) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 อ 21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.1/6,1/8 ครูวชิราคณา  เปรมจิตต 

14.10 - 15.10 น. 
60 ส 21101 สังคมศึกษา ฯ ม.1/2,4,6,8 

ครูศุภมาศ  พูลจิตร 
60 ส 21102 ประวัติศาสตร ม.1/1,3,5,7,9,10 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2564 

 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

08.30 - 09.30 น. 60 ว 22101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ม.2/1 - 2/9 

ครูขวัญทิพย (ม.2/1,2/8), 

ครูโยธิน (ม.2/2,2/4,2/5,2/6,2/9), 

ครูทนิษฐา (ม.2/3,2/7) 

09.40 - 10.10 น. 30 ศ 22101 
ศิลปศึกษา 
(ทัศนศิลป) 

ม.2/1 - 2/9 
ครูยุพิน สมสวย 

10.20 - 11.20 น. 60 อ 22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
ม.2/1 - 2/6 

ครูวารี รอดมา, ครูวชิราคณา เปรมจิตต 
ม.2/8 - 2/9 

11.30 - 12.10 น. 40 ส 22101 สังคมศึกษาฯ ม.2/1,3,5,7,9 ครูอนุศรา พูลคุม 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 ค 22101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ม.2/1,2,3,7 ครูอนุสรา (ม.2/1,2/3,2/7), ครูอลิสา (ม.2/2) 

14.10 - 15.10 น. 60 ท 22201 ภาษาไทยเพ่ิมเติม ม.2/1 - 2/6 ครูกาญกนก  ไชยฉิม 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

08.30 - 10.00 น. 90 ค 31101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
ม.4/1 - 4/3 ครูศิมาภรณ อุบัติ 

ม.4/7 ครูบณัฑิตา โพธิ์เสือ 

10.10 - 11.10 น. 60 
ว 31211 เคมีเพ่ิมเติม 1 ม.4/1 - 4/3 

ครูเบญจวรรณ  ธาดาธนบดี 
ว 31213 เคมีเพ่ิมเติม 1 ม.4/4 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. 90 ว 31201 ฟสิกส ม.4/1 - 4/4 ครูศุภณัฐ  วงศกระจาง 
 
 

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
วันจันทรที่ 4 ตุลาคม 2564 

 
 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

09.40 - 10.40 น. 60 ว 23101 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ม.3/1 - 3/8 

ครูเบญจวรรณ (ม.3/1-3/2), 

ครูชนมพิศา (ม.3/3 - 3/6), 

ครูโยธิน (ม.3/7), ครูทนิษฐา (ม.3/8) 



ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

08.30 - 09.30 น. 60 ว 32222 เคมี ม.5/1 - 5/3 ครูหทัยรัตน วิสิทธิเขตรกรรม 

08.30 - 09.00 น. 30 ว 32101 วิทยาศาสตรกายภาพ (เคมี) ม.5/4 - 5/7 

ครูเบญจวรรณ (ม.5/4), 

ครูทนิษฐา (ม.5/5-5/6) 

ครูรักษวรา (ม.5/7) 

09.40 - 10.40 น. 60 ส 32101 สังคมศึกษาฯ ม.5/2,4,6 ครูวานิช  ยาเพ็ชรนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 



วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

วัน/เวลา 
เวลา
(นาที) รหัสวิชา ช่ือวิชา ช้ัน ครูผูสอน 

08.30 - 09.30 น. 60 อ 33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.6/1 - 6/7 ครูเขมจิรา  อินตระกูล 

09.40 - 10.10 น. 30 ศ 33101 ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป) ม.6/1 - 6/7 ครูยุพิน  สมสวย 

10.20 - 11.20 น. 60 ว 33224 เคมี ม.6/1 - 6/3 ครูรักษวรา  คชสิทธิ์ 

10.20 - 11.20 น. 60 ว 33101 โลก ดาราศาสตร ม.6/4,6/6 ครูภูวนัย  สาหรายสุวรรณ 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. 60 ค 33201 คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.6/1 - 6/3 ครูอนุสรา  จงอุดมชัยกิจ 

14.10 - 15.40 น. 90 ว 33204 ฟสิกส ม.6/1 - 6/3 ครูภูวนัย  สาหรายสุวรรณ 

 


