คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๑๑ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้กาหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยกาหนด
สอบภาคความรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในวันที่ ๑๒ , ๑๓ , ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การสอบวัดผลปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๗ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๙ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑.๑๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๑.๑๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทาง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามนโยบายตลอดจนดูแลความ
เรียบร้อยทั่วไป
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
๒.๖ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
๒.๘ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๒.๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๒.๑๘ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
กรรมการ
๒.๑๙ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คาแนะนา เพื่อให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
๓. คณะกรรมกำรจัดทำข้อสอบ ประกอบด้วย
๓.๑ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑ ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๓.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๓.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓.๗ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓.๘ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓.๑๑ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๑๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
ทาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๓.๑๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ทาข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์
๓.๑๔ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
ทาข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ
๓.๑๕ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
ทาข้อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ
๓.๑๖ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
ทาข้อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ
๓.๑๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.สป. ทาข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์
มีหน้ำที่
(๑) ออกข้อสอบในรายวิชาที่สอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสมกับเวลาสอบ และลักษณะของ
ข้อสอบ คือ ปรนัย : อัตนัย สัดส่วนคะแนน ๕๐ % : ๕๐ % หรืออัตนัย ๑๐๐ % หรือปรนัย ๑๐๐ % หรือข้อสอบ
อิง O – Net โดยใช้สัดส่วนคะแนนตามดุลยพินิจของครูผู้สอน รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนให้ใช้ ข้อสอบชุดเดียวกัน
ยกเว้นรายวิชาของครูต่างประเทศให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าของวิชา
(๒) เขีย นจานวน ข้อสอบที่ต้ องการให้ตรงกับจ านวนผู้สอบจริง และส่ง ต้นฉบับ ให้หัวหน้ า
วิชาการโรงเรียนตรวจสอบ ลงชื่อก่อนส่งคณะกรรมการชุดที่ ๓ เพื่ออัดสาเนาข้อสอบ
(๓) เย็บและบรรจุซอง ข้อสอบที่สานักงานบริหารวิชาการระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ได้จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) ส่งซองข้อสอบพร้อมข้อสอบสารองอย่างน้อยรายวิชาละ ๕ ชุด ให้คณะกรรมการกลาง
ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น.
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอัดสำเนำข้อสอบ ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑ อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๔.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๔.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๔.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๔.๖ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
อัดสาเนาข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔.๗ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
อัดสาเนาข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์
๔.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
อัดสาเนาข้อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ
๔.๙ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
อัดสาเนาข้อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ
๔.๑๐ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
อัดสาเนาข้อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ
๔.๑๑ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
อัดสาเนาข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์
มีหน้ำที่
รับต้นฉบับ ข้อสอบที่ครูประจาชั้น หรือประจาวิชา ตรวจสอบ และลงนามเรียบร้อยแล้ วมาอัด
สาเนา ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามจานวนผู้สอบจริง และอานวยความสะดวกแก่ครูประจาชั้น หรือประจา
วิชาในการบรรจุซองข้อสอบ
๕. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
กรรมการ
๕.๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕.๕ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕.๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
กรรมการ
๕.๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ตลอดจนการ แก้ปัญหาในการ
ดาเนินการสอบ รับ – ส่ง ข้อสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของกระดาษคาตอบจากคณะกรรมการคุมสอบ
และควบคุมเวลาในการสอบให้เป็นไปตามตารางสอบ โดยใช้ห้องธุรการโรงเรียนเป็นกองกลาง
๖. คณะกรรมกำรคุมสอบ วัดผลและประเมินผลกำรเรียน ประกอบด้วย
๖.๑ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๑
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๕. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
๖. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑

๖.๒ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๒
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๒. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๔. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๕. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
๖. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
ประเมินผลชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๖.๓ คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน ระดับประถมศึกษำ ช่วงชั้นที่ ๑ – ๒
๑. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
รายวิชาคอมพิวเตอร์
๒. นางปิยภร โพธิ์งาม
ครู คศ.๑
รายวิชาภาษาอังกฤษ
๓. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
รายวิชาดนตรี/ศิลปะ
๔. นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
๕. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
รายวิชาคณิตศาสตร์
มีหน้ำที่
กากับการสอบแต่ละห้องสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติ
ของผู้กากับการสอบ โดยควบคุมมิให้นักเรียนนาเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ มิให้นักเรียนกระทาการทุจริตในการ
สอบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในห้องสอบเป็นเบื้องต้น ตลอดจนดาเนินการสอบตามตารางสอบ และ ดูแล นักเรียนไม่ให้
ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบท่านใดที่มีภารกิจส่วนตัวในวันคุมสอบ ให้แก้ปัญหา โดยการจัด
ผู้คุมสอบแทนด้วยตนเอง พร้อมบันทึกข้อความเสนอหัวหน้างานบริหารวิชาการ
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๗.๑ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑
๗.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒
๗.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑
๗.๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒
๗.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
๗.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒
๗.๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑
๗.๘ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒
๗.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑
๗.๑๐ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
๗.๑๑ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
๗.๑๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
จัดห้องสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
มีหน้ำที่
กากับ ติดตามให้นักการภารโรงและนักเรียนในห้องที่ใช้เป็นห้องสอบ จัดห้องสอบตามจานวน
นักเรียน โดยให้จัดในคาบเรียนที่ ๖ ของวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย
๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
๘.๒ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
๘.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
๘.๔ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๘.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
๘.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ
๘.๗ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
๘.๘ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง
มีหน้ำที่

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู วิทย์ – คณิต สพป.
ครู คศ.๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน เสนอคณะกรรมการอานวยการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเต็มความสามารถ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และผลดีต่อทางราชการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

ตำรำงสอบกำรสอบวัดผลปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑

วันสอบ

เวลำ

วันอังคารที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

วันสอบ

เวลำ

วันพุธที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

วันสอบ

เวลำ

วันศุกร์ที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

วิชำที่สอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
พักกลางวัน
ศิลปะ
คอมพิวเตอร์

วิชำที่สอบ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
พักกลางวัน
สุขศึกษาและพลศึกษา

วิชำที่สอบ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
พักกลางวัน
ประวัติศาสตร์

เวลำในกำรสอบ
(นำที)
๖๐
๙๐
๖๐
๖๐
เวลำในกำรสอบ
(นำที)
๖๐
๙๐
๖๐
เวลำในกำรสอบ
(นำที)
๖๐
๙๐
๖๐

