
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป1การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ด�วยโรงเรียนบ�านบางจาก ได�กําหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๓    
โดยกําหนดสอบภาคความรู�และภาคปฏิบัติระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ระหว/างวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
–  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือให�การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๓ เป6นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว/าด�วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๑ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห/งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห/งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต/งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสรD  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณD ภู/กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๑.๗ นายรุจนD เล/าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ๑. ควบคุม ดูแล และอํานวยการให�การสอบเป6นไปด�วยความเรียบร�อย 
   ๒. ให�คําปรึกษาและแก�ไขปKญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว/างการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 

ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณD ภู/กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางปLยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 

 



๒.๘ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช/วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช/วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปาจารียD  เศษโถ ครูผู�ช/วย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทรDแดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๗ นายรุจนD เล/าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ให�คําแนะนํา เพ่ือให�การดําเนินการสอบเป6นไปด�วย
ความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมการจัดทําข�อสอบ ประกอบด�วย 
๓.๑ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย      ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ 
๓.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๓.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๓.๔ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑     ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๓.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑     ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๓.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 
๓.๗ นายรุจนD เล/าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 

  ๓.๘ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ     ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ 
๓.๙ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย      ทําข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 
๓.๑๐ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ    ทําข�อสอบรายวิชาคอมพิวเตอรD 
๓.๑๑ นางปLยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     ทําข�อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓.๑๒ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย      ทําข�อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๓.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช/วย      ทําข�อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 
๓.๑๔ นางสาวปาจารียD  เศษโถ ครูผู�ช/วย      ทําข�อสอบรายวิชาคณิตศาสตรD 

มีหน�าท่ี   (๑) ออกข�อสอบในรายวิชาท่ีสอนทุกรายวิชาตามความเหมาะสมกับเวลาสอบ และลักษณะของ
ข�อสอบ คือ ปรนัย : อัตนัย สัดส/วนคะแนน ๕๐ % : ๕๐ % หรืออัตนัย ๑๐๐ % หรือปรนัย ๑๐๐ % หรือข�อสอบ         
อิง O – Net โดยใช�สัดส/วนคะแนนตามดุลยพินิจของครูผู�สอน รายวิชาท่ีมีผู�สอนหลายคนให�ใช� ข�อสอบชุดเดียวกัน 
ยกเว�นรายวิชาของครูต/างประเทศให�อยู/ในดุลยพินิจของเจ�าของวิชา  

      (๒) เขียนจํานวน ข�อสอบท่ีต�องการให�ตรงกับจํานวนผู�สอบจริงและส/งต�นฉบับให�หัวหน�า
วิชาการโรงเรียนตรวจสอบ ลงชื่อก/อนส/งคณะกรรมการชุดท่ี ๓ เพ่ืออัดสําเนาข�อสอบ  



   (๓) เย็บและบรรจุซอง ข�อสอบท่ีสํานักงานบริหารวิชาการระหว/างวันท่ี ๒ – ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ได�จนถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

   (๔) ส/งซองข�อสอบพร�อมข�อสอบสํารองอย/างน�อยรายวิชาละ ๕ ชุด ให�คณะกรรมการกลาง
ภายในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ก/อนเวลา ๑๔.๐๐ น.  

 
๔. คณะกรรมการฝ6ายอัดสําเนาข�อสอบ ประกอบด�วย 

๔.๑ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย      อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ 
๔.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๔.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๔.๔ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑     อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๔.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑     อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๔.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 
๔.๗ นายรุจนD เล/าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 

  ๔.๘ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ     อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ 
๔.๙ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย      อัดสําเนาข�อสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 
๔.๑๐ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ    อัดสําเนาข�อสอบรายวิชาคอมพิวเตอรD 
๔.๑๑ นางปLยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     อัดสําเนาข�อสอบรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๔.๑๒ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย      อัดสําเนาข�อสอบรายวิชาดนตรี/ศิลปะ 
๔.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช/วย      อัดสําเนาข�อสอบรายวิชาสุขศึกษา/พละ 
๔.๑๔ นางสาวปาจารียD  เศษโถ ครูผู�ช/วย      อัดสําเนาข�อสอบรายวิชาคณิตศาสตรD 

มีหน�าท่ี   รับต�นฉบับ ข�อสอบท่ีครูประจําชั้น หรือประจําวิชา ตรวจสอบ และลงนามเรียบร�อยแล�วมาอัด  
สําเนา ระหว/างวันท่ี ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามจํานวนผู�สอบจริง และอํานวยความสะดวกแก/ครูประจําชั้น หรือ
ประจําวิชาในการบรรจุซองข�อสอบ 

 

๕. คณะกรรมการกลาง ประกอบด�วย 
๕.๑ นางสาววิไลลักษณD ภู/กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจนD เล/าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช/วย    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณDท่ีใช�ในการสอบ ตลอดจนการ แก�ปKญหาในการ
ดําเนินการสอบ รับ – ส/ง ข�อสอบ ตรวจสอบความเรียบร�อยและถูกต�องของกระดาษคําตอบจากคณะกรรมการคุมสอบ 
และควบคุมเวลาในการสอบให�เป6นไปตามตารางสอบ โดยใช�ห�องธุรการโรงเรียนเป6นกองกลาง  
  

 



๖. คณะกรรมการคุมสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน ประกอบด�วย 
๖.๑ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย  

  ๖.๑.๑ นางสาววราพัณณD จิระอรุณพัฒนD พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๑ 
  ๖.๑.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช/วย        ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๒ 
  ๖.๑.๓ นางสาวศศิธร จันทรDชนะ ครู คศ.๑       ประเมินชั้นอนุบาลป�ท่ี ๓ 

๖.๒ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช�วงช้ันท่ี ๑ 
  ๖.๒.๑ นางสาวจริยา จันทรDแดง ครูอัตราจ�าง      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๑ 
  ๖.๒.๒ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย       ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑/๒ 
  ๖.๒.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๑ 
  ๖.๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒/๒ 
  ๖.๒.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑          ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๑ 
  ๖.๒.๖ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑          ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓/๒ 

๖.๓ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช�วงช้ันท่ี ๒ 
  ๖.๓.๑ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๑ 
  ๖.๓.๒ นายรุจนD เล/าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ     ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔/๒ 
  ๖.๓.๓ นางสภุาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๑ 

๖.๓.๔ นางปLยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕/๒ 
  ๖.๓.๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย       ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖/๑ 
  ๖.๓.๖ นางสาวปาจารียD  เศษโถ ครูผู�ช/วย       ประเมินผลชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖/๒ 

๖.๔ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช�วงช้ันท่ี ๑ – ๒ 
๖.๔.๑ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ     ครูพิเศษ 
๖.๔.๒ นางปLยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑      ครูพิเศษ 

  ๖.๔.๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช/วย       ครูพิเศษ 
  ๖.๔.๔ นางสาวปาจารียD  เศษโถ ครูผู�ช/วย       ครูพิเศษ 

๖.๕ คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน (เด็กพิการเรียนรวม) ช�วงช้ันท่ี ๑ – ๒ 
  ๖.๕.๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
  ๖.๕.๒ นางสาววราพัณณD จิระอรุณพัฒนD พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 

มีหน�าท่ี   ๑. กํากับการสอบแต/ละห�องสอบ ให�เป6นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว/าด�วยการ
ปฏิบัติของผู�กํากับการสอบ โดยควบคุมมิให�นักเรียนนําเครื่องมือสื่อสารเข�าห�องสอบ มิให�นักเรียนกระทําการทุจริตใน
การสอบ แก�ปKญหาท่ีเกิดข้ึนในห�องสอบเป6นเบ้ืองต�น ตลอดจนดําเนินการสอบตามตารางสอบ และ ดูแล นักเรียนไม/ให�
ออกจากห�องสอบก/อนหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบท/านใดท่ีมีภารกิจส/วนตัวในวันคุมสอบ ให�แก�ปKญหา โดยการจัด
ผู�คุมสอบแทนด�วยตนเอง พร�อมบันทึกข�อความเสนอหัวหน�างานบริหารวิชาการ 



        ๒. วัด และประเมินผลการเรียนรู� และพัฒนาการของนักเรียน บันทึกในแบบเอกสารให�         
ครบถ�วนสมบูรณD ให�ส/งฝ[ายวิชาการเพ่ือตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และแจ�งผลการประเมิน
พัฒนาการของนักเรียน ภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

๗. คณะกรรมการฝ6ายสถานท่ี ประกอบด�วย 
๗.๑ นางสาวอัยยD  แก�วอาชา ครูผู�ช/วย      จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๑ 
๗.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ     จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๗.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๒ 
๗.๔ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑     จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๗.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑     จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๓ 
๗.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 
๗.๗ นายรุจนD เล/าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ    จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๔ 

  ๗.๘ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ     จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๕ 
๗.๙ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย      จัดห�องสอบชั้นประถมศึกษาป�ท่ี ๖ 

มีหน�าท่ี   กํากับ ติดตามให�นักเรียนในห�องท่ีใช�เป6นห�องสอบ จัดห�องสอบตามจํานวนนักเรียน โดยให�จัดใน
คาบเรียนท่ี ๖ ของวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต้ังแต/เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น. เป6นต�นไป 

 

๘. คณะกรรมการฝ6ายประเมินผล ประกอบด�วย 
  ๘.๑ นายรุจนD เล/าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน เสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 

ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต/งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย อย/างเคร/งครัดเต็มความสามารถ เพ่ือให�
เกิดประโยชนDสูงสุดต/อนักเรียน และผลดีต/อทางราชการ พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก และตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนท่ี ๑ 
ป�การศึกษา ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 

ท้ังนี้ตั้งแต/บัดนี้เป6นต�นไป  
 

                                            สั่ง ณ วันท่ี  ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

                   ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสรD) 

                                          ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 



ตารางสอบการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ป1การศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับช้ันประถมศึกษาป1ท่ี ๑ – ๖ ระหว�างวันท่ี ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
สนามสอบโรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

 

 
 
 
 
 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 
วันจันทรDท่ี  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาษาไทย ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. คณิตศาสตรD ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศิลปะ ๖๐ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. คอมพิวเตอรD ๖๐ 

 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 
วันอังคารท่ี  

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๐ 

 

วันสอบ เวลา วิชาท่ีสอบ 
เวลาในการสอบ 

(นาที) 
วันพุธท่ี  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. การงานอาชีพ ๖๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาษาอังกฤษ ๖๐ 

พักกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประวัติศาสตรD ๖๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลกลางภาค ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนท่ี ๑ ประจําป1การศึกษา ๒๕๖๓  
ระหว�างวันท่ี ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๒/๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสรD ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณD ภู/กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจนD เล/าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตนD เฟGHองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางปLยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวศศิธร จันทรDชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปNอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยยD แก�วอาชา ครูผู�ช/วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช/วย  
๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู�ช/วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช/วย  
๑๖ นางสาวปาจารียD   เศษโถ ครูผู�ช/วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวจริยา จันทรDแดง ครูอัตราจ�าง  
๒๐ นางจันทรกร วรทรัพยD ครูอัตราจ�าง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางสาววราพัณณD จิระอรุณพัฒนD พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


