
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๐๗ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (ระดับสนำมสอบ) 

 

 

ตามท่ี ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ เป็นศูนย์สอบ 
อ านวยความสะดวกให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจ านวนสนามสอบรวมท้ังส้ิน ๗๒ สนามสอบ อ้างถึงหนังสือ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ท่ี ๒๙/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑         
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและแนวด าเนินการท่ีก าหนด 
โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับสนามสอบ ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

๑. ประธำนสนำมสอบ 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก ประธานสนามสอบ 

มีหน้ำที่    
    ๑. ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน        

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด  
๒. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ จัดสอบ

และขั้นตอน การด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ  
๓. เตรียมความพร้อมสถานท่ีสอบ ก ากับการจัดห้องสอบ ติดรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสาร การสอบ

อื่น ๆ ท่ีป้ายประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ และหน้าห้องสอบ  
๔. รับ-ส่งแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ระหว่างศูนย์สอบและสนามสอบ (ในกรณีท่ีไม่

สามารถไป ด้วยตนเองได้ ให้มอบหมายผู้แทน โดยใช้บันทึกมอบหมายผู้แทนเพื่อให้ศูนย์สอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน)  
๕. เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน ๑ ช่ัวโมงก่อนเวลาสอบ ต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ    
๖. อนุมัติผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ท่ีไม่มีเลขท่ีนั่งสอบ แล้วบันทึกในแบบรายงาน (แบบ สพฐ.๕)  

๑ ฉบับ ต่อนักเรียน ๑ คน เพื่อรายงานให้ศูนย์สอบทราบ  
๗. ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วยค วามเรียบร้อย            

มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบฯ 

 

 



๘. ส่ังพักการปฏิบัติหน้าท่ีในกรณีท่ีคณะกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าท่ีในสนามสอบ บกพร่องต่อ
หน้าท่ีหรือ ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและรายงานให้ศูนย์สอบทราบ  

๙. ตรวจสอบการบันทึกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน ๑ และแบบบันทึกคะแนน ๒ ร่วมกับกรรมการ
คุมสอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนน าส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ NT Access  

๑๐. หลังเสร็จส้ินการสอบ ให้น าส่งเอกสารประกอบการสอบกับศูนย์สอบ ดังนี้  
- แบบ สพฐ.๒ ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ   
- แบบ สพฐ.๓ ใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in)      

    - แบบ สพฐ.๕ แบบฟอร์มส าหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ   
    - แบบ สพฐ.๖ แบบค าขอแก้ไขข้อมูล  
    - แบบบันทึกคะแนน ๑ แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  
   - แบบบันทึกคะแนน ๒ แบบบันทึกคะแนนแบบทดสอบการอ่านออกเสียง กรรมการกลาง / 

กรรมการ 
 
๒. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
๒.๑ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่   ๑. เตรียมประชุมคณะกรรมการทุกท่าน ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี ณ สนามสอบ เพื่อประชุมช้ีแจง
รายละเอียดการสอบให้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดสอบ และการควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของสถานท่ีสอบ โดยก ากับการจัดห้องสอบและ
ติดสต๊ิกเกอร์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบบนโต๊ะสอบ พร้อมท้ังกับให้มีการติดรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและเอกสารกา รสอบอื่นๆ       
ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 

  ๓. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔. สรุปการด าเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล 
๒.๒ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 

๑. นางสาวณอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 

มีหน้ำที่   ๑. เตรียมสถานท่ีในการจัดสอบ ก่อนการด าเนินการสอบ ติดเอกสานประชาสัมพันธ์ แผนผัง
การนั่งสอบ รวมท้ังติดสต๊ิกเกอร์บนโต๊ะผู้เข้าสอบ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนถึงวันสอบ และจัดสถานท่ีสอบกลับคืนสภาพ
เดิมหลังจากด าเนินการสอบเสร็จ 

  ๒. จัดห้องรับ – ส่ง ข้อสอบ และคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางจาก 
  ๓. จัดห้องสอบให้เสร็จก่อนวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องสอบท่ี ๑ , ๒ และห้องสอบท่ี ๓ 
  ๔. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



๒.๓  คณะกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ ห้องท่ี ๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการคุมสอบคนท่ี ๑ ห้องท่ี ๒ 

มีหน้ำที่    
 ๑. ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑          

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ท้ังภายในห้องสอบและบริเวณ

ใกล้เคียง  
๓. รับแบบทดสอบจากประธานสนามสอบ ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว          

ลงลายมือช่ือในแบบ RT ๑  
๔. ปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   
   ๔.๑ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  
     - กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบตามล าดับเลขท่ีนั่งสอบจากน้อยไปหามาก   
   - กรรมการคุมสอบด าเนินการตามค าช้ีแจงในแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  
   - กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบหลังจากหมดเวลาสอบเรียงตามละดับเลขท่ีนั่ง

สอบจาก น้อยไปหามาก  
   - กรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน  
    - กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบบันทึกคะแนนการ

อ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) พร้อมลงลายมือช่ือกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให้เรียบร้อย  
   - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืน

ประธานสนามสอบ และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบให้ถูกต้อง  
    - สนามสอบท าส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จ านวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายช่ือรับรองส าเนาถูกต้องเก็บไว้ที่สนามสอบ  
  ๔.๒ การทดสอบการอ่านออกเสียง 

๒.๔ คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันให้กับกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย 
๑. นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๕. นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเท่ียงส าหรับคณะกรรมการคุมสอบ 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓. สรุปประเมินผลการด าเนินงานส่งฝ่ายประเมินผล 
          



๓. คณะกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน สนำมสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร 
๓.๑ คณะกรรมกำรคุมสอบและตรวจให้คะแนน ณ สนำมสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร ประกอบด้วย 

  ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ ห้องท่ี ๓ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการคุมสอบคนท่ี ๒ ห้องท่ี ๔ 

มีหน้ำที่    
 ๑. ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑          

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
๒. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ท้ังภายในห้องสอบและบริเวณ

ใกล้เคียง  
๓. รับแบบทดสอบจากประธานสนามสอบ ตรวจนับแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว          

ลงลายมือช่ือในแบบ RT ๑  
๔. ปฏิบัติการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   
   ๔.๑ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  
     - กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบตามล าดับเลขท่ีนั่งสอบจากน้อยไปหามาก   
   - กรรมการคุมสอบด าเนินการตามค าช้ีแจงในแบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  
   - กรรมการคุมสอบเก็บแบบทดสอบหลังจากหมดเวลาสอบเรียงตามละดับเลขท่ีนั่ง

สอบจาก น้อยไปหามาก  
   - กรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน  
    - กรรมการคุมสอบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนลงในแบบบันทึกคะแนนการ

อ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) พร้อมลงลายมือช่ือกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน ในแบบบันทึกคะแนนให้เรียบร้อย  
   - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืน

ประธานสนามสอบ และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบให้ถูกต้อง  
    - สนามสอบท าส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) 

จ านวน ๑ ชุด แล้วให้กรรมการคุมสอบลงลายช่ือรับรองส าเนาถูกต้องเก็บไว้ที่สนามสอบ  
  ๔.๒ การทดสอบการอ่านออกเสียง 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๑ (กรรมกำรที่มำจำกโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ) ปฏิบัติ ดังนี้  
 - ตรวจสอบราย ช่ือนัก เรียน ในแบบบัน ทึกการอ่ านออก เ สียง  (แบบบัน ทึกคะแนน ๒ )                  

แล้วเตรียมนักเรียนให้เข้าสอบตามล าดับเลขท่ีในแบบบันทึกคะแนน ๒  
  - สรุปคะแนนจากแบบทดสอบฉบับนักเรียนท่ีกรรมการคนท่ี ๒ ด าเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒)  
  - ตรวจสอบการบันทึกคะแนนของนักเรียนให้ครบทุกคน แล้วลงลายมือช่ือกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน 

ในแบบบันทึกคะแนน  
 - กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนประธานสนามสอบ 

และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบให้ถูกต้อง  



  - สนามสอบท าส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) จ านวน ๑ ชุด แล้วให้
กรรมการคุมสอบลงลายช่ือรับรองส าเนาถูกต้องเก็บไว้ที่สนามสอบ 

กรรมกำรคุมสอบคนที่ ๒ (กรรมกำรที่มำจำกต่ำงโรงเรียน) ปฏิบัติ ดังนี้  
- ให้นักเรียนทดสอบการอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนอ่านทีละคน ในห้องสอบท่ีแยก

เฉพาะ  
- ให้กรรมการคุมสอบอ่านค าช้ีแจงให้นักเรียนฟังก่อนอ่านออกเสียง  
- เมื่อนักเรียนเริ่มอ่านออกเสียงให้กรรมการท าเครื่องหมาย / ในช่องของค าท่ีนักเรียนอ่าน ออกเสียง

ถูกต้องและท าเครื่องหมาย X ในช่องของค าท่ีนักเรียนอ่านออกเสียงผิด   
- ให้นักเรียนอ่านออกเสียงท้ัง ๓ ตอน คนละไม่เกิน ๑๐ นาที ถ้านักเรียนอ่าน ยังไม่เสร็จให้ นักเรียน

หยุดอ่านทันที (กรณีนักเรียนอ่านได้ ไม่ได้ กรรมการคุมสอบสามารถบอกให้นักเรียนข้ามไปอ่านค าต่อไปก่อนแล้ว
สามารถย้อมกลับมาอ่านค าเดิมได้ภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด)  

- ส่งแบบทดสอบฉบับท่ีกรรมการท่ีประเมินแล้ว ให้กรรมการคนท่ี ๑ บันทึกคะแนนลงในแบบ บันทึก
คะแนนการอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒)  

- เรียกนักเรียนคนถัดไปเข้ามาสอบต่อ โดยด าเนินการวิธีการสอบอ่านออกเสียงข้างต้นจนครบทุกคน  
- กรรมการคุมสอบบรรจุแบบบันทึกคะแนนใส่ซอง (ไม่ต้องปิดผนึกซอง) ส่งคืนประธานสนามสอบ 

และตรวจสอบการบันทึกคะแนนร่วมกับประธานสนามสอบให้ถูกต้อง  
- สนามสอบท าส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) จ านวน ๑ ชุด แล้วให้

กรรมการคุมสอบลงลายช่ือรับรองส าเนาถูกต้องเก็บไว้ที่สนามสอบ  
๕. ควบคุมมิให้ผู้สอบผิดระเบียบหรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ  
๖. รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นและห้ามบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง         

เข้าบริเวณห้องสอบ  
๗. รักษาความลับของแบบทดสอบ ด้วยการไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ายรูป แบบทดสอบ

เพื่อเผยแพร่ 
๔. คณะกรรมกำรรำยงำนผลคะแนนสอบ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
๔.๑ คณะกรรมกำรรำยงำนผลคะแนนสอบ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

  ๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
หลังเสร็จสิ้นกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเรียบร้อยแล้วให้สนำมสอบด ำเนินกำรดังนี้  
๑. ส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนน การอ่าน

ออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) เก็บไว้ที่สนามสอบ และน าฉบับจริงส่งศูนย์สอบภายในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                        
ท่ีกลุ่มนิเทศติดตามฯ อาคารวีระรอดเรือง ส านักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑   



๒.น าส าเนาแบบบันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่อง (แบบบันทึกคะแนน ๑) และแบบบันทึกคะแนน      
การอ่านออกเสียง (แบบบันทึกคะแนน ๒) ท่ีเก็บไว้ท่ีสนามสอบ ไปบันทึกคะแนนในแบบฟอร์มบันทึกคะแนน (ไฟล์ 
Excel) ท่ีดาวน์โหลด มาแล้ว  

๓. น าไฟล์ Excel ท่ีบันทึกคะแนน เข้าสู่ระบบ NT Access พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ของคะแนน
นักเรียน รายบุคคลในระบบ NT Access อีกครั้งหนึ่ง (ระบบ NT Access ขยายเวลาน าส่งไฟล์ข้อมูลบันทึกผลคะแนน
ได้จนถงึวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ขอให้สนามสอบน า
ไฟล์ข้อมูลเข้าระบบ ให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

 
ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
              ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอบ 
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

สอบวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสอบ เวลำ รำยกำรสอบ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ฉบับท่ี ๑ การอ่านรู้เรื่อง 
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ฉบับท่ี ๒ การอ่านออกเสียง 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. พักกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ฉบับท่ี ๒ การอ่านออกเสียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ (ระดับสนำมสอบ) 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๐๗ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหนง่ ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๕ นางปิยภร โพธิ์งาม คร ูค.ศ.๑  
๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๗ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๘ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๙ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๒ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


