
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒    
โดยก าหนดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ระหว่างวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ –     
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๑.๙ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. ควบคุม ดูแล และอ านวยการให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๒. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ให้ค าแนะน า เพื่อให้การด าเนินการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๓.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๓.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย      ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๓.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย      ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๓.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๓.๘ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ    ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๓.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

  ๓.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๓.๑๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๑๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑     ท าข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๓.๑๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ    ท าข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     ท าข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓.๑๕ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      ท าข้อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๓.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย      ท าข้อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 
๓.๑๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.  ท าข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ 



มีหน้ำที่   (๑) ออกข้อสอบในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสมกับเวลาสอบ และลักษณะของ
ข้อสอบ คือ ปรนัย : อัตนัย สัดส่วนคะแนน ๕๐ % : ๕๐ % หรืออัตนัย ๑๐๐ % หรือปรนัย ๑๐๐ % หรือข้อสอบ         
อิง O – Net โดยใช้สัดส่วนคะแนนตามดุลยพินิจของครูผู้สอน รายวิชาท่ีมีผู้สอนหลายคนให้ใช้ ข้อสอบชุดเดียวกัน 
ยกเว้นรายวิชาของครูต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าของวิชา  

      (๒) เขียนจ านวน ข้อสอบท่ีต้องการให้ตรงกับจ านวนผู้สอบจริงและส่งต้นฉบับให้หัวหน้า
วิชาการโรงเรียนตรวจสอบ ลงช่ือก่อนส่งคณะกรรมการชุดท่ี ๓ เพื่ออัดส าเนาข้อสอบ  

   (๓) เย็บและบรรจุซอง ข้อสอบท่ีส านักงานบริหารวิชาการระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๒ ได้จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

   (๔) ส่งซองข้อสอบพร้อมข้อสอบส ารองอย่างน้อยรายวิชาละ ๕ ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
ภายในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอัดส ำเนำข้อสอบ ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
๔.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
๔.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย      อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
๔.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ    อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
๔.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑     อัดส าเนาข้อสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๔.๗ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ    อัดส าเนาข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๔.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     อัดส าเนาข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๔.๙ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      อัดส าเนาข้อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๔.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย      อัดส าเนาข้อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 
๔.๑๑ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.    อัดส าเนาข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ 

มีหน้ำที่   รับต้นฉบับ ข้อสอบท่ีครูประจ าช้ัน หรือประจ าวิชา ตรวจสอบ และลงนามเรียบร้อยแล้วมาอัด  
ส าเนา ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตามจ านวนผู้สอบจริง และอ านวยความสะดวกแก่ครูประจ าช้ัน หรือ
ประจ าวิชาในการบรรจุซองข้อสอบ 

 

๕. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป. เขต๑ กรรมการ 



๕.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ ตลอดจนการ  แก้ปัญหาในการ

ด าเนินการสอบ รับ – ส่ง ข้อสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของกระดาษค าตอบจากคณะกรรมการคุมสอบ 
และควบคุมเวลาในการสอบให้เป็นไปตามตารางสอบ โดยใช้ห้องธุรการโรงเรียนเป็นกองกลาง   

 

๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ประกอบด้วย 
๖.๑ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับปฐมวัย  

  ๖.๑.๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง     ประเมินช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
  ๖.๑.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย       ประเมินชั้นอนุบาลปีท่ี ๒ 
  ๖.๑.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑      ประเมินชั้นอนุบาลปีท่ี ๓ 

มีหน้ำที่   วัด และประเมินผลการเรียนรู้  และพัฒนาการของนักเรียน บันทึกในแบบเอกสารให้         
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใหส่้งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

๖.๒ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๑ 
  ๖.๒.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
  ๖.๒.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.     ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
  ๖.๒.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
  ๖.๒.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.     ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
  ๖.๒.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย           ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
  ๖.๒.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย           ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 

๖.๓ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๑ 
  ๖.๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
  ๖.๓.๒ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
  ๖.๓.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
  ๖.๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
  ๖.๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
  ๖.๓.๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      ประเมินผลช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 

๖.๔ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ 
๖.๔.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ     ครูพเิศษ 
๖.๔.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      ครูพเิศษ 

  ๖.๔.๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย       ครูพเิศษ 
  ๖.๔.๔ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย-์ คณิต สพป.สป.เขต ๑ ครูพิเศษ 
 
 



๖.๕ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน (เด็กพิกำรเรียนรวม) ช่วงชั้นที่ ๑ – ๒ 
  ๖.๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     ครูพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 
  ๖.๕.๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     ครูพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 
  ๖.๕.๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     ครูพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 
  ๖.๕.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ      งานธุรการ 

มีหน้ำที่   ๑. ก ากับการสอบแต่ละห้องสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ โดยควบคุมมิให้นักเรียนน าเครื่องมือส่ือสารเข้าห้องสอบ มิให้นักเรียนกระท าการทุจริตใน
การสอบ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องสอบเป็นเบ้ืองต้น ตลอดจนด าเนินการสอบตามตารางสอบ และ ดูแล นักเรียนไม่ให้
ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบท่านใดท่ีมีภารกิจส่วนตัวในวันคุมสอบ ให้แก้ปัญหา โดยการจัด
ผู้คุมสอบแทนด้วยตนเอง พร้อมบันทึกข้อความเสนอหัวหน้างานบริหารวิชาการ 

        ๒. วัด และประเมินผลการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียน บันทึกในแบบเอกสารให้         
ครบถ้วนสมบูรณ์ ใหส่้งฝ่ายวิชาการเพื่อตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแจ้งผลการประเมินพัฒนาการ
ของนักเรียน ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๗.๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ 
  ๗.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ 
  ๗.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
  ๗.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.     จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
  ๗.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย           จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
  ๗.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย           จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
  ๗.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ     จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
  ๗.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
  ๗.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
  ๗.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
  ๗.๑๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
  ๗.๑๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑      จัดห้องสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตามให้นักการภารโรงและนักเรียนในห้องท่ีใช้เป็นห้องสอบ จัดห้องสอบตามจ านวน
นักเรียน โดยให้จัดในคาบเรียนท่ี ๖ ของวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๘.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑   กรรมการ 
๘.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเต็มความสามารถ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และผลดีต่อทางราชการ พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก และตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
               ลงช่ือ 
                     (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอบกำรสอบวัดผลกลำงภำค ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ ตุลำคม ๒๕๖๒ 
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 
 

 

 
 

 

 

 

 

วันสอบ เวลำ วิชำที่สอบ 
เวลำในกำรสอบ 

(นำที) 
วันจันทร์ท่ี  

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาษาไทย ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. คณิตศาสตร์ ๙๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศิลปะ ๖๐ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คอมพิวเตอร์ ๖๐ 

 

วันสอบ เวลำ วิชำที่สอบ 
เวลำในกำรสอบ 

(นำที) 
วันอังคารท่ี  

๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วิทยาศาสตร์ ๙๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ 

 

วันสอบ เวลำ วิชำที่สอบ 
เวลำในกำรสอบ 

(นำที) 
วันพุธท่ี  

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาษาอังกฤษ ๙๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประวัติศาสตร์ ๖๐ 



 

 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกลำงภำค ภำคเรียนที่ ๑  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 
๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นางสมพิศ สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๗ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๙ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน ์ ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางสาวจุไรรัตน ์ สาลี ครูวิทย์-คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม - 
๒๖ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน - 



 
 

 


