
 
 

 
 

    ค ำส่ังโรงเรียนแม่จริม 
      ท่ี 163 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
*********************** 

    ด้วย โรงเรียนแม่จริม ก ำหนดให้มีกำรสอบวัดผลประเมินผลปลำยภำค ประจ ำภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ระหว่ำงวันท่ี 28 กันยำยน  2565  
ถึง วันท่ี 29 กันยำยน  2565 เพื่อใหก้ำรสอบวัดผลประเมินผลปลำยภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2564 ในครั้งนี้ เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 45 (6) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช  2546 ลงวันท่ี 7 กรกฎำคม 2546 เรื่อง มอบหมำยอ ำนำจบังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำง จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรและรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนท่ี 1  
ปีกำรศึกษำ 2565 ดังต่อไปนี ้
 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ    
 1.1 นำงพัชรำภำ  ผำแสง   ผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำงสำวกัณนิกำ  จินะตำ  ครู   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำยรังสรรค์  ไกรสีกำจ  ครู    กรรมกำร 
 1.4 นำงสำวทัศนีย์  กำรินทร์   ครู   กรรมกำร 

1.5 นำยนิรันดร์  แท่นทอง  ครู    กรรมกำร 
 1.6 นำยเกรียงไกร  ไชยภักษำ   ครู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.7 นำงมลฤดี  บุญงำม   ครู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่    อ ำนวยกำรสอบ , ให้ค ำปรึกษำ , แก้ปัญหำ ท่ีเกิดจำกกำรสอบ ,ตรวจ นิเทศ กรรมกำรคุมสอบ 
 
2.  คณะกรรมการด าเนินการสอบ    
 2.1 นำยเกรียงไกร  ไชยภักษำ  ครู   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงมลฤดี  บุญงำม   ครู   รองประธำนกรรมกำร 

2.3 นำงสำวบุศรำภรณ์  สมบุญ  ครู   กรรมกำรกลำง   
2.4 นำงสำวนันทนำ  เทพกัน  ครู   กรรมกำรกลำง   

 2.5 นำงฤทัยรัตน์  ชินำยศ  พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรกลำง    
 2.6 นำงสำวกัญญำวีร์  อิสริยจงกล นักศึกษำฯ  กรรมกำรและเลขำฯ   
 

 



มีหน้าที่    อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอบ, จัดตำรำงสอบ, จัดเก็บข้อสอบในคลังข้อสอบ, บริกำรวัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ  
ท่ีใช้ในกำรสอบ, พิจำรณำกำรเข้ำ, ตัดสิทธิ์กำรสอบของนักเรียน, ด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงกำรทุจริตกำรสอบ 

 
3. คณะกรรมการควบคุมสอบ   
 

ระดบัชั้น 
กรรมการคุมสอบ 

ห้องสอบ 
28 กันยายน  2565 29 กันยายน  2565 

ม. 1/1 
1.นำยภำคภูมิ   ต้นผล 
2.นำงสำวอรนิล  สินธุ์ทวีศักดิ์ 

1.นำยภำคภูมิ   ต้นผล 
2.นำงสำวอรนิล  สินธุ์ทวีศักดิ์ 221 

ม. 1/2 
1.นำยรังสรรค์  ไกรสีกำจ 
2.นำงสำวศศิธร  มำลำ 

1.นำยรังสรรค์  ไกรสีกำจ 
2.นำงสำวศศิธร  มำลำ 222 

ม. 1/3 
1.นำงมลฤดี  บุญงำม 
2.นำงสำวสุมำริน  อัง 

1.นำงมลฤดี  บุญงำม 
2.นำงสำวสุมำริน  อัง 223 

ม. 2/1 1.นำงสำวบุศรำภรณ์  สมบุญ 1.นำงสำวบุศรำภรณ์  สมบุญ 224 

ม. 2/2 
1.นำงวิวำพร  ชำยครอง 
2.นำงสำวกัญญำวีร์  อิสริยจงกล 

1.นำงวิวำพร  ชำยครอง 
2.นำงสำวกัญญำวีร์  อิสริยจงกล 225 

ม. 2/3 1.นำยจักรกฤษณ์  พรมไชย 1.นำยจักรกฤษณ์  พรมไชย 226 

ม. 3/1 
1.นำยอลังกำร  มำลำค ำ 
2.นำงสำวชลิตำ  กิจกำร 

1.นำยอลังกำร  มำลำค ำ 
2.นำงสำวชลิตำ  กิจกำร 227 

ม. 3/2 
1.นำงสำวนันทนำ  เทพกัน 
2.นำงสำวกรีญำภัค  ยอดยำ 

1.นำงสำวนันทนำ  เทพกัน 
2.นำงสำวกรีญำภัค  ยอดยำ 228 

ม. 3/3 1.นำงสำวอำภำรัตน์  อ้ำยมำ 1.นำงสำวอำภำรัตน์  อ้ำยมำ 215 

ม. 4/1 
1.นำยพงษ์ศิริ  สินเสำร์  
2.นำงสำววิลันดำ  กอบกอง 

1.นำยพงษ์ศิริ  สินเสำร์  
2.นำงสำววิลันดำ  กอบกอง 111 

ม. 4/2 
1.นำงสำวพันนิตำ  วงษำรัฐ   
2.นำยณัทธนัท  สมค ำ 

1.นำงสำวพันนิตำ  วงษำรัฐ   
2.นำยณัทธนัท  สมค ำ 126 

ม. 5/1 1.นำยนิรันดร์  แท่นทอง 1.นำยนิรันดร์  แท่นทอง     213 

ม. 5/2 
1.นำยสมพงษ์  กันชนะ 
2.นำยพิชิตพล  ดวงใย 

1.นำยสมพงษ์  กันชนะ 
2.นำยพิชิตพล  ดวงใย 127 

ม. 6/1 1.นำยเกรียงไกร  ไชยภักษำ   
2.นำงฤทัยรัตน์  ชินำยศ 

1.นำยเกรียงไกร  ไชยภักษำ   
2.นำงฤทัยรัตน์  ชินำยศ 211 

ม. 6/2 1.นำงสำวทัศนีย์  กำรินทร์   
2.นำยณรงค์  พงษ์สุวรรณ 

1.นำงสำวทัศนีย์  กำรินทร์   
2.นำยณรงค์  พงษ์สุวรรณ 

212 

 



มีหน้าที่   ควบคุมกำรสอบของผู้เข้ำสอบตำมตำรำงให้ถูกต้องตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแนวปฏิบัติท่ีเหมำะสมในกำรคุมสอบ น ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบท่ีเสร็จแล้ว จัดเรียงล ำดับตำมเลขท่ี 
และเย็บกระดำษค ำตอบให้แน่น  และบรรจุในซองและน ำส่งกรรมกำรเบิกจ่ำยข้อสอบ  
  
4.  คณะกรรมการจัดท าส าเนาข้อสอบ    

4.1 นำงวิวำพร  ชำยครอง            ครู   เจ้ำหน้ำท่ีท ำส ำเนำข้อสอบ 
 

มีหน้าที่   ควบคุม ก ำกับ กำรท ำส ำเนำข้อสอบของเจ้ำหน้ำท่ี ให้รัดกุม ปกปิด และจัดเก็บข้อสอบท่ีส ำเนำแล้วให้ปลอดภัย    
  ก่อนท่ีครูประจ ำวิชำจะเบิกข้อสอบไปเย็บและส่งฝ่ำยวัดผลประเมินผล 

 

4.2 นำยสงวน  ทำพันธ์   พนักงำนขับเครื่องจักรกลขนำดกลำง   เจ้ำหน้ำท่ีท ำส ำเนำข้อสอบ 
  

มีหน้าที่   ส ำเนำข้อสอบท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้ในกำรสอบกลำงภำคตำมจ ำนวน ท่ีได้รับกำรอนุมัติ โดยอยู่ในกำรควบคุม  
 ดูแล โดยประธำนกรรมกำร ไม่หยิบส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบ ออกจำกบริเวณท ำส ำเนำข้อสอบโดยเด็ดขำด  

  หำกมีบำงส่วนของข้อสอบช ำรุด เสียหำย หรือ ท ำส ำเนำผิดพลำด หรือ เกินจ ำนวน  ห้ำมน ำไปท้ิงโดยเด็ดขำด  
 แต่ให้รวบรวมจัดเก็บไว้และเสนอประธำนสนำมสอบเป็นผู้ท ำลำยโดยวิธีกำรเผำ เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องตระหนัก  
 และปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดท่ีจะไม่ให้ข้อสอบมีกำรสูญหำย รั่วไหล น ำออกไปเผยแพร่ หรือกำรทุจริตกำรสอบต่อไป  

5.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 
                         ครูประจ ำวิชำ     เป็นผู้ตรวจข้อสอบ 

 

มีหน้าที่   ตรวจข้อสอบ โดยตรวจให้ถูกต้องตำมระเบียบ วิธีกำร อย่ำงเป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน และเมื่อตรวจเสร็จแล้ว  
โปรดน ำกระดำษค ำตอบท่ีนักเรียนได้ท ำและตรวจแล้ว ส่งงำนวัดผล ประเมินผล ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อควำม
ยุติธรรมกับนักเรียนและด ำเนินกำรท ำลำยกระดำษค ำตอบต่อไป ตำมระเบียบของทำงรำชกำรต่อไป 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยได้ด ำเนินกำรตำมหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 
    ส่ัง  ณ วันท่ี   12   กันยำยน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

  (นำงสำวกัณนิกำ   จินะตำ) 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแม่จริม 
 
 
 
 



 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 

โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
วันสอบ เวลา ชั่วโมง วิชา หมายเหตุ 

 
 

28 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ค21101 คณิตศำสตร์   

09.40 - 10.40 60 นำที อ21101 ภำษำอังกฤษ  

10.50 - 11.30 40 นำที พ2101 สุขศึกษำและพลศึกษำ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 60 นำที ส21102 ประวัติศำสตร์  

14. 10  - 14.40 30 นำที ศ21101 ศิลปศึกษำ  

 
 
 
29 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ค21201 เสริมทักษะทำงคณิตศำสตร์    

09.40 - 10.40 60 นำที ว21101 วิทยำศำสตร์   

10.50 - 11.30 40 นำที อ21201 ภำษำอังกฤษ ฟัง-พูด  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00  60 นำที ส21101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 
โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

วันสอบ เวลา ชั่วโมง วิชา หมายเหตุ 
 
 

28 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ค22101 คณิตศำสตร์    

09.40 - 10.40 60 นำที ส22101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
10.50 - 11.30 40 นำที พ22101 สุขศึกษำและพลศึกษำ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.30 60 นำที ส22102 ประวัติศำสตร์    

13.40 - 14.40 60 นำที อ22101 ภำษำอังกฤษ  

14.50 - 15.20   30 นำที ศ22101 ศิลปศึกษำ  

 
29 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ว22101 วิทยำศำสตร์    

09.40 - 10.40 60 นำที ค22201 เสริมทักษะทำงคณิตศำสตร์    

10.50 - 11.20 30 นำที I20201 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระด้วยตนเอง  online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 

โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
วันสอบ เวลา ชั่วโมง วิชา หมายเหตุ 

 
 

28 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ค23101 คณิตศำสตร์   

09.40 - 10.40 60 นำที อ23101 ภำษำอังกฤษ    

10.50 - 11.20 30 นำที ศ23101 ศิลปศึกษำ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 60 นำที ว23101 วิทยำศำสตร์  online 
14.10 - 15.10 60 นำที ส23102 ประวัติศำสตร์ online 

 
 
 
29 กันยายน  2565 

08.30 - 09.30 60 นำที ท23101 ภำษำไทย   

09.40 - 10.40 60 นำที ส23101 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

10.50 - 11.30 40 นำที พ23101 สุขศึกษำและพลศึกษำ  

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 13.40 40 นำที อ23201 ภำษำอังกฤษเสริมทักษะ   
13.50 - 14.20 30 นำที ง23101 กำรงำนอำชีพ  online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 

โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
วันสอบ เวลา ม.4/1 ม.4/2 ชั่วโมง 

 
 

28 กันยายน  
2565 

08.30 - 09.30 ค31101 คณิตศำสตร์ ค31101 คณิตศำสตร์ 60 นำที 
09.40 – 10.40 ท31101 ภำษำไทย  ท31101 ภำษำไทย  60 นำที 
10.50 - 11.50 ส31102 ประวัติศำสตร์ไทย (online) ส31102 ประวัติศำสตร์ไทย (online) 60 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 อ31101 ภำษำอังกฤษ  อ31101 ภำษำอังกฤษ  60 นำที 
14.10 - 14.50 พ31101 สุขศึกษำ พ31101 สุขศึกษำ 40 นำที 
15.00 – 16.00 ว31221เคมี - 60 นำที 

 
 

29 กันยายน  
2565 

08.30 - 09.30 
ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  
(ชีววิทยำ1) (online) 

ว30101 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  
(ชีววิทยำ1) (online) 60 นำที 

09.40 - 10.40 ส31101 สังคมศึกษำ ฯ ส31101 สังคมศึกษำ ฯ  60 นำที 
10.50 - 11.30 อ31201 ภำษำอังกฤษ ฟัง-พูด (online) อ31201 ภำษำอังกฤษ ฟัง-พูด (online) 40 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -13.30 ศ31101 ศิลปศึกษำ ศ31101 ศิลปศึกษำ 30 นำที 
13.40- 14.40 ว31241 ชีววิทยำ (online)  60 นำที 
14.50 –15.50 ค31201 คณิตศำสตร์ - 60 นำที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 
โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

วันสอบ เวลา ม.5/1 ม.5/2 ชั่วโมง 
 
 

28 กันยายน  
2565 

08.30 – 09.30 ค32101 คณิตศำสตร์ ค32101 คณิตศำสตร์ 60 นำที 
09.40 – 10.40 ส32102 ประวัติศำสตร์สำกล ส32102 ประวัติศำสตร์สำกล 60 นำที 
10.50 - 11.50 ว30103 วิทยำศำสตร์กำยภำพ(เคมี) ว30103 วิทยำศำสตร์กำยภำพ(เคมี) 60 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 ศ32101 ศิลปศึกษำ ศ32101 ศิลปศึกษำ 30 นำที 
13.40 - 14.40 ว32223 เคม ี - 60 นำที 
13.40 - 14.10 - ว30241 รักษ์ป่ำน่ำน (online) 30 นำที 

 
 
29 กันยายน  

2565 

08.30 – 09.30 อ32101 ภำษำอังกฤษ   อ32101 ภำษำอังกฤษ   60 นำที 
09.40 – 10.40 ส32101 สังคมศึกษำ ฯ (online) ส32101 สังคมศึกษำ ฯ (online) 60 นำที 
10.50 - 11.20 พ32101 สุขศึกษำ พ32101 สุขศึกษำ 40 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.00 ค32201 คณิตศำสตร์ - 60 นำที 
14.10 –15.10 ว32243 ชีววิทยำ (online) - 60 นำที 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน  2565 
โรงเรียนแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

วันสอบ เวลา ม.6/1 ม.6/2 ชั่วโมง 
 

28 กันยายน  
2565 

08.30 – 09.30 ค33101 คณิตศำสตร์  ค33101 คณิตศำสตร์  60 นำที 
09.40 - 10.20 พ33101 สุขศึกษำ พ33101 สุขศึกษำ 40 นำที 
10.30 - 11.30 ส33101 สังคมศึกษำฯ ส33101 สังคมศึกษำฯ 60 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 อ33201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ อ33201 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรศึกษำต่อ 60 นำที 
14.10 - 14.40 ศ33101 ศิลปศึกษำ ศ33101 ศิลปศึกษำ 30 นำที 
14.50 - 15.50 ว33225 เคม ี - 60 นำที 
14.50 - 15.30 - ท30203 ภำษำไทย  40 นำที 

29 กันยายน  
2565 08.30 - 09.30 

ว30111 วิทยำศำสตร์และอวกำศ 
(online) 

ว30111 วิทยำศำสตร์และอวกำศ 
(online) 60 นำที 

09.40 - 10.10 ง33101 กำรงำนอำชีพ (online) ง33101 กำรงำนอำชีพ (online) 30 นำที 
10.20 - 11.20 ค33201 คณิตศำสตร์    ค33203 คณิตศำสตร์ 60 นำที 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 อ33101 ภำษำอังกฤษ อ33101 ภำษำอังกฤษ 60 นำที 
14.10 - 15.10 ว33245 ชีววิทยำ (online) - 60 นำที 

14.10 - 14.40 
- ว30283 วิทยำศำสตร์กำยภำพ  

(online) 30 นำที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


