
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๔ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เพื่อเป็นข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์นักเรียน และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม และ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลส าคัญในการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป เพื่อให้การด าเนินการ
สอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ ถูกต้อง เท่ียงตรงและน่าเช่ือถือ 

เพื่อให้การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและแนวด าเนินการท่ีก าหนด 
โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 

๑. ประธำนสนำมสอบ 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์         ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านบางจาก ประธานสนามสอบ 

มีหน้ำที่    
    ๑. ประสานงานกับศูนย์สอบและด าเนินการตามคู่มือการประเมิน คุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 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.  ตรวจสอบการบรรจุกระดษค าตอบ ร่วมกับกรรมการกลางและตัวแทนกรรมการคุมสอบ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินฯ 

๑๐.  สรุปผลการด าเนินการจัดสอบระดับสนามสอบ และรวบรวมเอกสารการจัดสอบ ได้แก่         
ซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) ซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  และซองเอกสาร
ธุรการประจ าสนามสอบ เพื่อน าส่งศูนย์สอบต่อไป 

 

๒. คณะกรรมกำรกลำง ประกอบด้วย 
๒.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการกลาง 

มีหน้ำที่    
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับประธานสนามสอบในการประสานงานกับศูนย์สอบ และด าเนินการตามคู่มือ

การประเมินฯ อย่างเคร่งครัด  
๒. ศึกษาคู่มือการประเมินฯ ส าหรับสนามสอบ ให้ชัดเจน  
๓. จัดเตรียมซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) และใบลงลายมือช่ือ ผู้เข้าสอบ 

(สพฐ.๒) เพื่อมอบแก่กรรมการคุมสอบก่อนเวลาสอบ  
๔. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ–ส่งซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ (Package 1) 

และใบลงลายมือช่ือผู้เข้าสอบ (สพฐ.๒)  
๕. หลังเสร็จส้ินการสอบ ท าหน้าในการตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบท้ังแบบ

เลือกตอบ และแบบเขียนตอบให้ครบถ้วนตามจ านวนท่ีระบุในแบบ สพฐ.๒ และ สพฐ.๓  
๖. เมื่อตรวจนับเสร็จแล้ว ให้น ากระดาษค าตอบแบบเลือกตอบบรรจุใส่ใน ซองกระดาษค าตอบแบบ

เลือกตอบ (Package 2) จ าแนกซองละ ๑ วิชา ในการปิดผนึกมีแนวทาง การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  กรณีที่ ๑ กำรตรวจกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบที่สนำมสอบ เมื่อสนามสอบตรวจ และ

บันทึกคะแนนแล้ว ให้ปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2)  
  กรณีที่ ๒ กำรตรวจกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบที่กลุ่มโรงเรียน/ศูนย์สอบ สนามสอบ     

ไม่ต้องปิดผนึกซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2)  
๗. บรรจุซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษค าตอบ เขียนตอบ บรรจุ

รวมกันไว้ในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ในวิชานั้น ๆ แล้วให้ ประธำนสนำมสอบเป็นผู้ปิดผนึก
ซองกระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) พร้อมลงลายมือช่ือ บนรอยปิดผนึกซองให้เรียบร้อย ก่อนน าส่ง
ศูนย์สอบ  

๘. ตรวจรับ นับจ านวนแบบทดสอบของแต่ละห้องสอบ และแต่ละวิชาให้ครบถ้วน มอบให้ประธาน
สนามสอบเก็บรักษาในท่ีปลอดภัย ก่อนน าไปแจกจ่ายให้กับสถานศึกษาท่ีร่วมสอบ หลังจากการสอบเสร็จส้ิน  



๙. รวบรวมเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ ได้แก่ แบบ NT1 แบบ NT2 แบบ สพฐ.๕ และแบบ สพฐ.๖ 
ส่งมอบให้ประธานสนามสอบ เพื่อน าส่งศูนย์สอบต่อไป  

๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีประธานสนามสอบมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓  
๓.๑ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

   ๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย   กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 

๓.๒ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนวัดชมนิมิตร ประกอบด้วย 
   ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๓ 
๓.๓ คณะครูปฏิบัติหน้ำที่ ณ สนำมสอบโรงเรียนวัดป่ำเกด ประกอบด้วย 

   ๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป. กรรมการคุมสอบ ห้องสอบท่ี ๑ 

มีหน้ำที่    
๑. ก ากับการด าเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังภายในห้องสอบ และบริเวณใกล้เคียงให้

มีความโปร่งใส และยุติธรรมในการคุมสอบ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามคู่มือ การประเมินฯ อย่างเคร่งครัด  
๒. ควบคุมมิให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบ หรือกระท าการทุจริตในระหว่างการสอบ  
๓. รายงานประธานสนามสอบ กรณีสงสัยว่าจะมีการทุจริต หรือมีการทุจริตเกิดข้ึน  
๔. ห้ามบุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุมสอบเขา้ในห้องสอบ  
๕. รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม่ให้กรรมการหรือบุคคลอื่นดูหรือถ่ายรูป แบบทดสอบเพื่อ

เผยแพร่  
๖. ตรวจสอบช่ือ-สกุลผู้เรียนให้ตรงกับสต๊ิกเกอร์ข้อมูลผู้เข้าสอบ  
๗. ตรวจนับกระดาษค าตอบ และแบบทดสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน  
๘. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล และการะบายท่ีส่วนหัวของกระดาษค าตอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(เฉพาะกรณีเด็กเข้าสอบกรณีพิเศษ)  
๙. บรรจุกระดาษค าตอบใส่ซอง แล้วนาส่งท่ีประธานสนามสอบ โดยด าเนินการแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 
  ๙.๑ กระดำษค ำตอบแบบเลือกตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบรวบรวม

กระดาษค าตอบโดยเรียงล าดับตามเลขท่ีน้อยไปหามาก บรรจุลงในซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 
วิชาละ ๑ ซอง และด าเนินการ ดังนี้  

     ๑. น าใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ สพฐ.๒ (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) หุ้มกระดาษค าตอบ และใน
กรณีท่ีมีนักเรียน walk in ให้น า สพฐ.๓ (ส าหรับส่งคืน สพฐ.) ใส่ในซองนี้ด้วย  

     ๒. บรรจุกระดาษค าตอบเลือกตอบลงในซองกระดาษค าตอบเลือกตอบ (Package 2) 
โดยไม่ต้องปิดผนึกซอง และน าซองนี้ไปบรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)  



   ๙.๒ กระดำษค ำตอบแบบเขียนตอบ เมื่อสอบเสร็จแต่ละวิชา ให้กรรมการคุมสอบ ฉีกตำม
รอยปรุที่หน้ำสุดท้ำยของแบบทดสอบทุกฉบับ  แล้วรวบรวมกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ บรรจุ ในซอง
กระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) โดยเรียงตามล าดับเลขท่ีน้อยไปหามาก น าใบเซ็นช่ือ ผู้เข้าสอบ สพฐ.๒ 
(ส าหรับเก็บไว้ที่ศูนย์สอบ) ใส่ในซองนี้ด้วย โดยยังไม่ต้องปิดผนึกซอง และน าไปส่งกรรมการกลาง  

๑๐. ให้กรรมการคุมสอบกรอกข้อมูลหน้าซองข้อสอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และซองกระดาษ  
ค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นช่ือกรรมการคุมสอบท้ัง ๒ คน  

๑๑. น าซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3) ท่ีได้บรรจุ ซองกระดาษค าตอบแบบ
เลือกตอบ (Package 2) แล้ว ส่งมอบให้ประธานสนามสอบหรือกรรมการกลาง ทันทีหลังเสร็จส้ินการสอบในแต่ละ    
วิชา โดยให้มีตัวแทนกรรมการคุมสอบอย่างน้อย ๑ คน ร่วมอยู่เป็น สักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของกระดาษค าตอบท้ังแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 

 

๔. นักกำรภำรโรง  
๔.๑ นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการ 

มีหน้ำที่    
๑. อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบ โดยด าเนินการตา่ง ๆ ตามท่ีได้รับการร้องขอ  
๒. จัดเตรียมสถานท่ีในการจัดการสอบให้เรียบร้อย ก่อนด าเนินการสอบและจัดเตรียมสถานท่ีในการ

ติดเอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อย  
๓. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากประธานสนามสอบ 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย 
๕.๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑    กรรมการ 
๕.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

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

  ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดห้องสอบในแต่ละสนามสอบ 

เป็น ๓ ประเภท คือ  
     ๒.๑ ห้องสอบปกติ (ห้องเด็กปกติท่ีใช้ข้อสอบปกติ)  
     ๒.๒ ห้องสอบพิเศษ ๑ (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบปกติ)  
     ๒.๓ ห้องสอบพิเศษ ๒ (ห้องเด็กพิเศษท่ีใช้ข้อสอบพิเศษ เช่น อักษรเบรลล์ และข้อสอบ
อักษรขยาย)  
      โดยลักษณะการจัดเรียงห้องสอบ จะจัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ ห้องปกติห้องแรก จนถึง
ห้องปกติสุดท้าย ตามด้วยห้องพิเศษ ๑ และห้องพิเศษ ๒ ตามล าดับ 

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



๖. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันให้กับกรรมกำรคุมสอบ ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๔ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕ นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารเท่ียงส าหรับคณะกรรมการคุมสอบ 
  ๒. ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          
๗. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

  ๗.๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการตรวจข้อสอบ 
มีหน้ำที่    
   ๑. ให้กรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ รับซองกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ (Package 3)      

ซึ่งบรรจุซองบรรจุกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) และกระดาษค าตอบ แบบเขียนตอบ ตรวจสอบใบ
เซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สพฐ.๒) และจ านวนกระดาษค าตอบในซองให้ถูกต้อง ตรงกับใบปะหน้าซอง  

   ๒. ให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบอย่างน้อย ๒ คน ต่อหนึ่งฉบับ โดยต้องตรวจกระดาษ 
ค าตอบแบบเขียนตอบของผู้เรียนทุกข้อและทุกคน ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานก าหนดอย่างเคร่งครัด 

   ๓. น าคะแนนของกรรมการแต่ละคน มาหาข้อสรุป (ตัดสินใจร่วมกัน/ฉันทามติ) เพื่อให้เกิดความเท่ียง
ของคะแนนประเมิน แล้วระบายคะแนนลงในตอนท้ายของกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบ ของผู้เรียนแต่ละคน น า
กระดาษค าตอบท่ีระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบแล้ว บรรจุในซองกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบ (Package 2) 
โดยเรียงล าดับตามใบเซ็นช่ือผู้เข้าสอบ (สพฐ.๒) แล้วปิดผนึก เพื่อน าส่งต่อไป ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

 
๘. คณะกรรมกำรรำยงำนผลคะแนนสอบ สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประกอบด้วย 

  ๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ 
๑. กรรมการระดับสนามสอบตรวจนับกระดาษค าตอบในแต่ละวิชาของแต่ละห้องสอบให้ครบถ้วน  
๒. กรรมการระดับสนามสอบรวบรวมเอกสารธุรการ ได้แก่ สพฐ.๕ สพฐ.๕ และ NT 2 ของห้องสอบ

แต่ละห้อง บรรจุใส่รวมกันในซองเอกสารธุรการประจ าสนามสอบ และจัดส่งให้ศูนย์สอบ หลังเสร็จส้ินการสอบ เพื่อให้
ศูนย์สอบด าเนินการส่งมอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

 



ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด  เพื่อให้การ
ด าเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓          
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ      
พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก 
ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

                                             ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงช่ือ 
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงสอบ 

กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันพุธท่ี ๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระดับชั้น วิชำ 
เวลำในกำรสอบ 

(นำที) 
ระยะเวลำ 

(ต้ังแต่เวลำ - เวลำ) 

ป.๓ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ๙๐ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

พัก ๓๐ นาที 

ความสามารถด้านภาษาไทย ๖๐ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

วันพุธท่ี ๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๙ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  

๑๐ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๑ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  
๑๓ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


